
Általános Szerződési Feltételek 

  

A jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV 

törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, és a fogyasztó és 

a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) 

Kormányrendelet, valamint a hatályos egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével, 

magyar nyelven készült. 

Fogalmak 

Kereskedő: Power-Akku Kft. 

Vásárló: Aki a Kereskedő internetes felületén (www.akkuauto.hu) regisztrálja magát és/vagy 

e felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol. 

 

A Kereskedő cégadatai: 

Neve: Power-Akku Kft. 

Székhelye: 4033. Debrecen Kőrösi Csoma S.50/B 

Cégjegyzékszáma: 09-09-012805 

Adószáma: 13784902-2-09 

Bankszámlaszám: K&H Bank 10400339-00006144-00000003 

  

A Kereskedő központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei 

  

Központi cím:                   4033. Debrecen Sámsoni út 38. 

Telefon:                            +36 52 423 669 

Mobil:                               +36 70 250 2510 

E-mail:                              akkuauto@akkuauto.hu 

Nyitva tartás:                    H-P 08.00-17.00; Szo 8.00-12.00 

 



Kirendeltség:                   3300. Eger Egri út 30/A. 

Telefon:                            +36 52 793 327 

Mobil:                               +36 70 668 66 17 

E-mail:                              eger@autoakkumulator.hu 

Nyitva tartás:                    H-P 08.00-17.00; Szo 8.00-12.00 

 

A tárhelyszolgáltató adatai 

Neve:                                   Sybell Informatika Kft. 

Székhelye:                         1158 Budapest Késmárk utca 7/B. 2.em. 206. ajtó 

Telefon:                                 +36 1 707 6726 

Fax:                                       +36 1 999 1772 

Email:                                   info@tarhelykeszito.hu 

  

  

1.     Általános tudnivalók, feltételek 

  

A Kereskedő web áruházában történő vásárlás feltétele, hogy a Vásárló egyidejűleg elismeri, 

hogy a jelen ÁSZF-t ismeri, azt elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti. 

A Felek között, írásban,  faxon ill. elektronikus úton létrejött szerződés írásbeli szerződésnek 

minősül. A szerződés dokumentumai a Vásárló vételi ajánlata (rendelés) és a Szolgáltató 

visszaigazolása. A szerződés nyelve magyar. A szerződés iktatására nem kerül, de a 

későbbiekben visszakereshető. A szerződés magatartási kódexe nem utal. 

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a web áruházban végrehajtott megrendelés 

következményeként közötte és a Kereskedő között, a megrendelt termékre  adás-vételi, ill. 

szállítási szerződés jön létre. 

2.     Rendelés és szállítás 

  

A megrendeléseket Magyarország egész területén házhoz szállítjuk, a megrendelés során 

megadott címre. Kizárólag belföldi megrendeléseket áll módunkban elfogadni kiszállítással. 



  

A Vásárló a kiválasztott termékek kosárba tételével, a rendelés teljesítéséhez szükséges 

adatok megadásával, a szállítási és fizetési mód kiválasztásával és a rendelés véglegesítésével 

adja le megrendelését. 

A vásárlást megelőzően Vásárló regisztrálhat, hogy későbbi megrendelései során az újbóli 

adatmegadást elkerülje, de regisztráció nélküli vásárlásra is lehetőség van. 

A Vásárló regisztrációja során megadott adatokat az Adatkezelési szabályzat szerint kezeljük. 

A tévesen megadott adatokért, és a hibás adatokból eredő esetleges téves teljesítésért által 

okozott károkért, nem vállalunk felelősséget. 

A Kereskedő a rendelést legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja, a visszaigazolással jön létre a 

szerződés. A visszaigazolás 48 órán túli elmaradása esetén a Vásárló vételi ajánlati kötöttsége 

automatikusan megszűnik. 

Amennyiben a megrendelés délután 14 óráig megérkezik, és ha a termék raktáron van, 

futárszolgálattal történő kiszállítás esetén a következő munkanapon, de legkésőbb 2 

munkanapon belül a teljesítés megtörténik. 

A Vásárló köteles az átvétel időpontjában a szállítási kiszerelést (bontatlan gyári csomagolás, 

jótállási jegy megléte) tételesen ellenőrizni és hiánytalan mennyiségi teljesítés esetén az 

átvételi elismervényt (számla, szállítólevél) aláírni. Ezt követően mennyiségre vonatkozó 

reklamációkat a Kereskedő nem fogad el. 

Amennyiben a Kereskedő az árut a létrejött szerződés rendelkezései szerint kiszállítja, a 

kiszállítást megelőzően értesítést küld a Vásárlónak a konkrét kézbesítés időpontjáról, a 

megrendelésben megadott elérhetőségeken. A Vásárló felelőssége gondoskodni arról, hogy az 

adott időszakban a csomag átvételét biztosítsa, vagy a rendelés kiszállítását megelőző 24 órán 

belül visszajelezzen, ha a szállítás időpontja nem megfelelő számára. 

Amennyiben az áru kézbesítése sikertelen, erről a Kereskedő, vagy az általa megbízott 

Fuvarozó értesítést hagy, majd legfeljebb egy alkalommal ismét kísérletet tesz az áru 

kiszállítására. A Vásárlónak felróható sikertelen kiszállítás költségét a Vásárló tartozik 

viselni. 

A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Vásárlóra akkor száll át, amikor Vásárló a 

megrendelt terméket átvette. 

A vásárlásakor érvényes fizetési feltételeket a "ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS 

FIZETÉSI FELTÉTELEK" oldalon találja részletesen, amely az 

AUTOAKKUMULATOR.HU Általános Szerződési Feltételeinek része  

A szállítás költségei a Vásárló által választott termékek súlyától, és a szállítási módtól 

függően változnak, a rendelés során kimutatásra kerülnek, és azt a rendelés leadásával a 

Vásárló elfogadja. 

  

http://www.akkuauto.hu/content/11-altalanos-szallitasi-es-fizetesi-feltetelek
http://www.akkuauto.hu/content/11-altalanos-szallitasi-es-fizetesi-feltetelek
http://www.akkuauto.hu/content/11-altalanos-szallitasi-es-fizetesi-feltetelek


Szállítási költség személyes átvételnél nincs. 

 

Kiszállítás Debrecen területén beszereléssel +3500,-Ft Bruttó.  

  

 

 

 

Szállítási költségek kiszállítás esetén 

 

   Utánvét összege                                  Bruttó (Ft) 

0 - 14.999,-Ft                                    1.900 

15.000 – 29.999,-Ft                           2.200 

30.000 - 49.999,-Ft                          2.500 

50.000 - 70.000,-Ft                        3.300 

70.001 - 100.000,-Ft                        5.500 

100.001 - 499.999,-Ft                        7.500 

 

 500.000,-Ft -tól ingyenes 

 

Küldemény átvétellel kapcsolatos fontos tudnivaló! 

A 335/2012. (XII. 4.) Kormányrendelet 22. §, (5) pontja módosítása alapján 2014.04.09-dik 

napjától kezdődően alapvetően megváltoznak a csomagkiadás szabályai. Az átvevőnek a 

csomag átvételét bizonyító aláírás előtt be kell mutatnia a személyazonosságát igazoló 

hatósági igazolványát (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) valamint ha a csomagot 

nem a címzett veszi át közölni kell az átvétel jogcímét is. Abban az esetben, ha a címzett 

helyett meghatalmazott veszi át a csomagot, akkor két tanú aláírásával ellátott 

meghatalmazást is szükséges kérnünk az átvételi pontjainkon. A személyazonosságát igazoló 

hatósági igazolvány elnevezését, betűjelét és a számát, valamint ha a csomagot a címzett veszi 

át a „Címzett” megjelölést, ha a csomagot nem a címzett veszi át akkor az átvétel jogcímeként 

a „Helyettes átvevő „ megnevezést kizárólag az átadónál maradó példányra kell feljegyezni. 



Az átadási bizonylat tárolása, valamint a meghatalmazás őrzése a vonatkozó szabályoknak 

megfelelően történik meg. A meghatalmazást az átadási bizonylattal együtt átadó megőrizni 

köteles. 

Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan 

Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a 

termékeken észlelelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. 

Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt az akkuauto.hu nem áll módjában elfogadni! A 

terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével illetve az átvételt igazoló 

dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt 

jelenti, hogy az átvételt követően Ön kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző 

személy távozása után az akkuauto.HU utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll 

módjában elfogadni. 

2.1  

Fizetési lehetőségek :  

Online rendelés esetén:  Utánvét - Előre utalás  

Személyes átvételkor: bankkártya illetve készpénz 

 

Adatbeviteli hibák javításának lehetőségei: 

A rendelés során lehetősége van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, 

amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a „Mennyiség” 

oszlopban található adatbeviteli mezőbe írja be a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, 

majd nyomja meg a „Módosít” gombot. Amennyiben törölni kívánja a kosárban található 

termékeket, akkor nyomja meg a „Törlés” gombot, majd ezt követően a felugró ablakban a 

„Törlés” gombot. A rendelés során folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok 

javítására/törlésére. Amennyiben Ön már a javítani kívánt adatlapon tovább lépett, de még 

nem véglegesítette a megrendelést úgy visszatérhet a korábbi kosár lépéshez a számozott 

kosár menüpont segítségével, ahol a módosítást el tudja végezni. 

  

  

A megrendelés feldolgozása: 

  

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8-17 óráig történik. Természetesen ezen 

időintervallumon kívül is leadhatja megrendelését, mely a következő munkanapon kerül 

feldolgozásra 

  



3.     Termékinformációk, árak 

  

A web áruházban szereplő termékek jellemzőit az egyes termékeket bemutató oldalak 

tartalmazzák. A weboldalon az egyes termékek mellett megjelenített képek esetenként 

illusztrációk, a termék tényleges kinézete ettől eltérhet. 

A feltüntetett árak bruttó árak, azaz magukban foglalják az általános forgalmi adót és a 

terméket terhelő más adókat is. Az internetes, kedvezményes árakat csak a web áruházban 

leadott megrendelésekre tudjuk biztosítani. 

A termék vételárának kifizetése futár általi szállításkor utánvétellel, előre utalással, a 

Kereskedő telephelyén történő átvételkor készpénzfizetéssel, átutalással, vagy bankkártyával 

történhet. 

A Vásárló kötelessége a vételár választott fizetési mód szerinti megfizetése. A választott 

fizetési módtól a Vásárló csak az Kereskedő előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben 

a kiszállított termék vételárát a Vásárló nem tudja megfizetni, vagy az áru az Kereskedőnek 

fel nem róható okból nem adható át, a Vásárló köteles az Kereskedőnek megfizetni a 

megrendeléssel és szállítással kapcsolatos költségeit. 

Ha a Vásárló kiszállítást kér és készpénzzel egyenlíti ki a vételárat, akkor a Vásárló a termék 

vételárát és a szállítási költséget a Kereskedőnek vagy Kereskedő megbízottjának számla 

ellenében fizeti meg a termék átvételekor. 

A raktáron nem lévő termék esetén a feltüntetett árak és szállítási idők tájékoztató jellegűek, 

az aktuális beszerzési lehetőségektől is függenek. 

Átvételkor a Vásárló kötelessége a csomagban szereplő tételek ellenőrzése a futár 

jelenlétében, a csomag átvételét követően utólagos reklamációt hiányzó vagy sérült tételre 

hivatkozva nem fogadunk el. 

  

4.     Elállási / Felmondási jog 

  

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok 

érdekében eljáró természetes személy. 

  

Amennyiben a vállalkozás az elállási vagy felmondási jogra vonatkozó tájékoztatási 

kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az elállási vagy felmondási idő 12 hónappal 

meghosszabbodik. Ha a vállalkozás a termék kézhezvételének vagy a szerződés 

megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a 

tájékoztatást, úgy az elállásra vagy felmondásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől 

számított 14 nap. 



Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban 

történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék 

esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül 

élhet a vásárló az elállási joggal. 

A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti 

időszakban is gyakorolja elállási jogát; 

A Fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, 

ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a 

Fogyasztó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. 

  

Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a 

Fogyasztó vagy az a Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a 

terméket átveszi. 

  

Ha a Fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát 

tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy 

elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 

Power-Akku Kft., 

4033. Debrecen Kőrösi Csoma S.50/B 

e-mail: akkuauto@akkuauto.hu. 

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is (1.sz. 

melléklet). 

  

A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő 

lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. 

Az elállás/felmondás joghatásai: 

  

Ha a Fogyasztó eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási 

nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Fogyasztó által 

teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a 

többletköltségeket, amelyek a miatt merültek fel, hogy a Fogyasztó az általunk felkínált 

szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az 

eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, 

ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e 

visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem 



terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy 

a Fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell 

figyelembe venni. 

  

A Fogyasztó köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 

elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A 

határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. 

  

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli. 

  

A Fogyasztónak a termék átvételétől 14 naptári nap áll rendelkezésére, hogy minden 

következmény nélkül elálljon a vásárlástól. 

  

Amennyiben a fogyasztó élni szeretne elállási jogával, úgy a terméket eredeti, sértetlen 

állapotban kell visszaküldeni címünkre. Felhívjuk a vásárlók figyelmét, hogy az 

akkumulátoroknál az akkumulátorház megrongálódása vagy az akkumulátorházról történő 

gyártói címkék eltávolítása, összefirkálása a termék megrongálásának számít. 

  

Utánvéttel vagy portóval visszaküldött csomagokat nem áll módunkban átvenni. 

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek: 

  

Motor akkumulátort felsavazott állapot nélkül küldjük. Elállási jog ezen termékek esetében 

csak akkor érvényesíthető, ha felsavazatlan állapotban kerül visszaküldésre! A Kereskedő 

kizárólag sérülésmentes, hiánytalan termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat 

a vásárló részére megtéríteni. Amennyiben a fogyasztó a terméket nem csak kipróbálta, 

hanem ezen felül is használták, akkor a termék ebből fakadó értékcsökkenésért felelősséggel 

tartozunk a vállalkozás felé. Olyan termékek esetében, ahol a  Fogyasztó felbontás után nem 

gyakorolhatja az elállási jogot (ceruza elem, baby elem, akkumulátor folyadék stb.) a termék 

gyártói csomagolásának megrongálása, összefirkálása is termékrongálásnak számít.  

  

A 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 29. § (1)-nek alapján a fogyasztó nem gyakorolhatja az 

elállási jogát az alábbi esetben: 

  



29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát 

  

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését 

követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte 

meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően 

felmondási jogát elveszíti; 

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac 

vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is 

lehetséges ingadozásától függ; 

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy 

kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a 

fogyasztó személyére szabtak; 

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai 

okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul 

vegyül más termékkel; 

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem 

befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi 

szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől 

számított harmincadik napot követően kerül sor; 

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett 

kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése 

céljából; 

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának 

adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; 

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével; 

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében; 

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, 

személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó 

szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési 

határnapot vagy határidőt kötöttek ki; 

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a 

fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e 

beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés 

megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát. 



  

5.     Hibás teljesítés, szavatosság, jótállás 

  

A Kereskedő hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában nem felel meg 

a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott minőségi tulajdonságoknak. Az 

ellenkező esetben annak bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon 

belül felismert hiba a teljesítés időpontjában már megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog 

természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. 

  

 5.1   Kellékszavatosság 

  

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 

  

Ön Kereskedő hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt 

érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

  

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? 

  

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 

  

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény 

teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan 

többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy 

igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön 

is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. 

  

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön 

viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. 

  

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? 



  

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba 

felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy 

a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait 

már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év. 

  

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 

  

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

  

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? 

  

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a 

hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást 

a Power-Akku Kft.  vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után 

azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés 

időpontjában is megvolt. 

  

  

  

   5.2 Termékszavatosság 

  

  

  

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? 

  

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 5. pontban meghatározott jogát 

vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

  



Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? 

  

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését 

kérheti. 

  

Milyen esetben minősül a termék hibásnak? 

  

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi 

követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő 

tulajdonságokkal. 

  

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? 

  

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két 

éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

  

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? 

  

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával 

szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén 

Önnek kell bizonyítania. 

  

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? 

  

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha 

bizonyítani tudja, hogy: 

  

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 

  



– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt 

felismerhető vagy 

  

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 

  

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

  

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági 

igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének 

eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre 

vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 

  

  

  

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, 

illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem 

érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 5.1 és a 5.2 pontban 

meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. 

  

    A jótállás időtartama - egyes tartós fogyasztási cikkek esetén – egy év, mely az áru 

Vásárlónak történő átadásával kezdődik. A jótállás egyéb feltételeit a termékre vonatkozó 

Jótállási jegy tartalmazza. A jótállási igény, jótállási jeggyel vagy a vásárlást igazoló 

számlával érvényesíthető (akár a kettővel együtt), mely az áruval együtt kerül átadásra a 

Fogyasztó számára. A Fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett 

javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A kijavítás során csak új alkatrész kerülhet 

beépítésre. A jótállás időtartama a javítás időtartamával meghosszabbodik. 

    A Kereskedő bizonyos termékek esetén, a jogszabályban meghatározott jótállási időn túl is 

vállalhat jótállási kötelezettséget azzal, hogy az ilyen, jogszabályban meghatározott időn túli 

jótállással értékesített termékek körét, illetve a jogszabályban meghatározott időn túli jótállás 

feltételeit maga határozza meg. 

    Fogyasztó kifogásait a Kereskedő üzleteiben érvényesítheti. 

  

    Amennyiben okozati kárigény merül fel, abban az esetben a jármű megbontása előtt 72 

órával értesíteni kell a Kereskedőt, hogy a megbontásnál a Kereskedő vagy a gyártó 



képviselője részt vehessen, és az eseményt dokumentálhassa. Ellenkező esetben az okozati 

kárigény nem érvényesíthető. 

  

6.     A felelősség korlátozása 

  

A Kereskedőtől az interneten történő vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet 

lehetőségeinek és korlátinak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai 

adottságokra és a felmerülő hibákra. 

  

A Kereskedő semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt körülményekért, tényekért, 

bármilyen okból is jelentkeznek, ill. következtek be: 

  

    az Interneten küldött és/vagy fogadott, nem a Szolgáltatótól származó bármilyen adat 

okozta problémákért; 

    az Internetes hálózat bármilyen működési hibájáért, ami megakadályozza web áruházának 

akadálytalan működését és a vásárlást; 

    bármilyen adatvesztésért; 

    bármely, a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működésének 

következményeiért; 

    a szolgáltató hálózatban bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba 

következményeiért. 

    A Kereskedő bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen oldalakon található 

anyagokat vagy a bennük feltüntetett termékeket és árakat. 

    A Kereskedő nem felelős az árazási vagy egyéb hibákért, és fenntartja a jogot a félreértésen 

alapuló megrendelések törlésére. 

    Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállal. A termékek paraméterinek 

eltérése esetén a gyártó hivatalos oldalán közzétett paraméterek érvényesek. Az árakat 

naponta frissíti, de annak mindenkori tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal. A 

készletinformációk tájékoztató jellegűek. Személyes vásárlás esetén a termék elérhetőségéről 

legyen szíves érdeklődni telefonon vagy e-mail-en keresztül. Személyes kiszolgálásnál, ennek 

elmaradása esetén reklamációt nem áll módunkban elfogadni. 

  

7.     Adatok kezelése 



  

Kereskedő a Vásárló személyes adatainak felhasználását, kezelését a web áruházban közzétett 

Adatvédelmi szabályzatban rögzítette, aminek megismerését és elfogadást a Vásárló az ÁSZF 

elfogadásának tényével igazolja. 

  

8.     Panaszkezelés 

  

Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken 

tudja bejelenteni: 

Levelezési cím: 4033. Debrecen Sámsoni út 38. 

Telefonszám: +36 52 423 669 

Email cím: akkuauto@akkuauto.hu 

  

Az e-mailben vagy postai úton elküldött panaszra legkésőbb 14 napon belül kötelesek 

vagyunk írásban válaszolni, és ha a panaszt nem tartjuk jogosnak, kötelesek vagyunk azt  

megindokolni. Az üzletben közölt szóbeli panaszt a Kereskedőnek haladéktalanul ki kell 

vizsgálnia, és ha nem fogadja el igényünket, akkor köteles a panaszról jegyzőkönyvet 

felvenni, majd azt 14 napon belül érdemben megválaszolni. 

  

Minden szerződéssel kapcsolatos jogvitában – békéltető testülethez vagy bírósághoz is lehet 

fordulni. 

  

A termék meghibásodása esetén az általános garanciális és szavatossági szabályok alapján 

első körben javítás vagy kicserélés követelhető, másodlagosan pedig árleszállítás is kérhető. 

A vásárló a kifogásaival, panaszaival az alábbi szervezetekhez fordulhat: 

  

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala  jegyzőjéhez 

  

4024 Debrecen, Piac utca 20.; Tel: +36 52 511-400 

  



Fogyasztóvédelmi hatóság: 

  

    A fogyasztok a fogyasztóvédelmi panaszaikat a lakhelyükhöz legközelebb eső illetékes 

járási hivatala fogyasztóvédelemmel foglalkozó munkatársainál jelentetik be.  A panasz 

elbírálását követően szükség esetén lefolytatják a hatósági eljárást. A másodfokú hatósági 

feladatok – amelyeket korábban az NFH látott el – országos illetékességgel a Hajdú-Bihar 

Megyei Kormányhivatalhoz kerültek. A járási hivatalok listája az alábbi linken található: 

http://jarasinfo.gov.hu/ 

  

A békéltető testület elérhetőségei: 

  

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 

Fax száma: (76) 501-538 

Név: Mátyus Mariann 

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu; 

  

Baranya Megyei Békéltető Testület 

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. 

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. 

Telefonszáma: (72) 507-154 

Fax száma: (72) 507-152 

Név: Dr. Bodnár József 

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu 

  

Békés Megyei Békéltető Testület 

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 



Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775 

Fax száma: (66) 324-976 

Név: Dr. Bagdi László 

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu; 

  

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület 

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. 

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870 

Fax száma: (46) 501-099 

Név: Dr. Tulipán Péter 

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu; 

  

Budapesti Békéltető Testület 

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 

Telefonszáma: (1) 488-2131 

Fax száma: (1) 488-2186 

Név: Dr. Baranovszky György 

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; 

  

Csongrád Megyei Békéltető Testület 

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék 

Fax száma: (62) 426-149 

Név: Dékány László, Jerney Zoltán 

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu; 



  

Fejér Megyei Békéltető Testület 

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. 

Telefonszáma: (22) 510-310 

Fax száma: (22) 510-312 

Név: Kirst László 

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; 

  

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület 

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. 

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217 

Fax száma: (96) 520-218 

Név: Horváth László 

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu; 

  

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület 

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 

Telefonszáma: (52) 500-749 

Fax száma: (52) 500-720 

Név: Dr. Hajnal Zsolt 

E-mail cím: info@hbkik.hu; 

  

Heves Megyei Békéltető Testület 

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. 

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. 



Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék 

Fax száma: (36) 323-615 

Név: Pintérné Dobó Tünde 

E-mail cím: tunde@hkik.hu; 

  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület 

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. 

Telefonszáma: (56) 510-610 

Fax száma: (56) 370-005 

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit 

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu; 

  

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület 

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 

Telefonszáma: (34) 513-010 

Fax száma: (34) 316-259 

Név: Dr. Rozsnyói György 

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu; 

  

Nógrád Megyei Békéltető Testület 

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a 

Telefonszám: (32) 520-860 

Fax száma: (32) 520-862 

Név: Dr. Pongó Erik 

E-mail cím: nkik@nkik.hu; 



  

Pest Megyei Békéltető Testület 

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240. 

Telefonszáma: (1)-269-0703 

Fax száma: (1)-269-0703 

Név: dr. Csanádi Károly 

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu 

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu 

  

Somogy Megyei Békéltető Testület 

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. 

Telefonszáma: (82) 501-000 

Fax száma: (82) 501-046 

Név: Dr. Novák Ferenc 

E-mail cím: skik@skik.hu; 

  

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület 

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. 

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180 

Fax száma: (42) 311-750 

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin 

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu; 

  

Tolna Megyei Békéltető Testület 

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. 



Telefonszáma: (74) 411-661 

Fax száma: (74) 411-456 

Név: Mátyás Tibor 

E-mail cím: kamara@tmkik.hu; 

  

Vas Megyei Békéltető Testület 

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. 

Telefonszáma: (94) 312-356 

Fax száma: (94) 316-936 

Név: Dr. Kövesdi Zoltán 

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu 

  

Veszprém Megyei Békéltető Testület 

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. 

Telefonszáma: 88/429-008, vagy 88/814-111 (VKIK) 

Fax száma: 88/412-150 (VKIK fax száma) 

Név: dr. Vasvári Csaba elnök ( munkanapokon hívható 08:00-13:00 óráig: 06/30/608-0270-es 

mobilon) 

Fogadóóra: kedden 08:00 – 13:00, ekkor közvetlenül hívható telefonszám: 88/814-121 

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu 

web: www.bekeltetesveszprem.hu 

  

Zala Megyei Békéltető Testület 

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. 

Telefonszáma: (92) 550-513 

Fax száma: (92) 550-525 



Név: dr. Koczka Csaba 

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu 

  

Kötelezettséget vállalunk az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói 

jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online 

vitarendezési platformot a linkre kattintva érheti el: 

  

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU 

  

Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság 

rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon 

keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással. 

  

A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az 

ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív 

vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a 

fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint 

megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a 

panaszt. 

  

Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a 

benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek 

hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor. 

  

10. Záró rendelkezések 

  

    Az ÁSZF feltételeket a Kereskedő – a vonatkozó hatályos magyar jogszabályi 

rendelkezésekkel összhangban - egyoldalúan jogosult megváltoztatni, módosítani és/vagy 

kiegészíteni. A módosított ÁSZF az internetes honlapon való közzététel napján lép hatályba. 

A Kereskedő internetes honlapját látogató vásárlók kötelesek rendszeresen tájékozódni jelen 

ÁSZF módosításai tekintetében. Amennyiben a vásárló a jelen ÁSZF módosításának 

hatálybalépését követően továbbra is látogatja az oldalakat és megrendelést ad le, azt a 

Kereskedő jogosult úgy értelmezni, hogy a vásárló az ÁSZF módosítását elfogadta. 

    A 1. sz.melléklet az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi. 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU


    Jelen ÁSZF 2017. január 1. napjától határozatlan ideig hatályos. 

    A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint a Felek 

jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 

2001. évi CVIII. törtvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5) 

Korm. Rendelet, valamint a mindenkori Fogyasztóvédelmi rendelkezések az irányadóak. 

 

 

 

 

 

 

1.     számú melléklet 

  

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta 

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 

Címzett: Power-Akku Kft., 4033 Debrecen, Sámsoni út 38.; fax: +36-52 423-669; e-mail: 

akkuauto@akkuauto.hu 

  

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási 

jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására 

irányuló szerződés tekintetében: Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy 

szolgáltatás megjelölése 

  

Az átvétel időpontja: 

 A fogyasztó(k) neve: 

 A fogyasztó(k) címe: 

 A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 

 Kelt 

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozatot- is  

http://www.akkuauto.hu/arlista/nyilatkozatakku.pdf

