Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a shop.autonavigator.hu internetcímen (a továbbiakban:
„Weboldal”) üzemeltetett internetes áruház (a továbbiakban: „Webáruház”) működését, az azt Felhasználó személyek (a
továbbiakban: „Felhasználó(k)”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén
nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Weboldalon található elektronikus áruházon keresztül
történik. A Webáruházban történő vásárlásra – többek között - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, és az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv
rendelkezései irányadóak.
1. A termékek lényeges tulajdonságai
A Webáruházban a Felhasználók a Szolgáltató által forgalmazott nyomtatott formában megjelenő Autónavigátor.hu magazinra
fizethetnek elő, továbbá autós kártyát és egyéb brandingelt termékeket vásárolhatnak meg. A termékek lényeges tulajdonságairól –
így többek között a gyártó személyéről – a Webáruházban találhatók részletes információk.
2. A Szolgáltató adatai
A Webáruház működtetőjének (a továbbiakban: „Szolgáltató” vagy „Társaság”) adatai:
1.
2.
3.
4.

a) név: Adevinta Classified Media Hungary Kft.
b) székhely, postai cím: 1134 Budapest Váci út 49. 3. emelet
d) elektronikus levelezési cím: webshop@autonavigator.hu
e)a Szolgáltatót a nyilvántartásba bejegyző bíróság megnevezése és a Szolgáltató nyilvántartásba vételi száma: Fővárosi
Törvényszék Cégbírósága, 01-09-926009
5. f) a Szolgáltató adószáma: 14918618-2-41
6. g) a Szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató székhelye és elektronikus levelezési címe: 9400 Sopron, Major köz 2. I/5.,
unas@unas.hu, Cégneve: UNAS Online Kft.
3. A vásárlás folyamata
3.1. A vásárlás regisztrált és nem regisztrált felhasználóknak egyaránt lehetséges. A regisztráció ingyenes.
3.2. Telefonon, faxon, e-mailen, egyéb úton leadott rendeléseket a Társaság nem fogad el. A Felhasználók a termékeket a
Webáruházon keresztül, kizárólag elektronikus úton rendelhetik meg az alábbiakban részletezett módon.
(a) Vásárlási folyamat regisztráció nélkül, illetve frissen regisztráló felhasználóknak
A Felhasználó az alábbi lépésekkel tudja a kiválasztott terméket megrendelni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

A kosarába helyezi a terméket.
A kosárra kattintva megtekintheti a kosárba helyezett termékeit, ahol módosíthatja vagy törölheti azokat.
A kosárban feltüntetésre kerül a termékek nettó és bruttó ára, a termékekre adott esetleges kedvezmény.
A „Megrendelés véglegesítése” gombra kattintva a felület felajánlja a belépés/regisztráció és a regisztráció nélküli vásárlás
lehetőségét.
Igény szerint válassza ki a regisztráció nélküli vagy a regisztrációval történő vásárlás lehetőségét.
A megfelelő gombra történő kattintást követően az „Adatok megadása” menüponthoz ér. Itt az alábbi adatokat köteles megadni:
e-mail címét és telefonszámát, valamint számlázáshoz szükséges adatait (név, cím, cégek esetében adószám), továbbá
regisztrációval történő vásárlás esetén a jelszavát. Ugyanezen az oldalon adhatja meg a szállítási adatait vagy bejelölheti azt,
hogy a szállítási adatok megegyeznek a számlázási adatokkal. Itt ellenőrizheti, hogy mennyibe kerül a kiválasztott termék
kiszállítása.
Az adatok megadása után bejelölheti, hogy szeretne-e feliratkozni a Webáruház hírleveleire.
A továbblépéshez a megfelelő ikonra kattintással el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és az Adatvédelmi tájékoztatót, csak ezt
követően léphet tovább.
Regisztrációval történő vásárlás esetén rákattinthat a „Regisztráció” gombra. A megadott e-mail címre értesítést kap a
regisztrációról, és folytathatja a vásárlást.
A „Tovább” gombra kattintva a szállítási és fizetési opciókat választhatja ki. Itt ismerheti meg a kiválasztott szállító Ászf.-jét és
adatvédelmi tájékoztatóját.
A „Tovább” gombra kattintva ellenőrizheti a megadott adatokat és ellenőrizheti a szállítási költséget is magában foglaló bruttó
vételár összegét. Itt meg kell erősítenie, hogy elfogadja-e az ÁSZF-et és az Adatvédelmi tájékoztatót, továbbá a kiválasztott
szállító Ászf.-jét és adatvédelmi tájékoztatóját, illetve, hogy „Tudomásul veszem, hogy a megrendelés elküldése fizetési
kötelezettséggel jár”, csak ezt követően küldheti a megrendelést.
A „Megrendelem” gombra kattintva küldheti el a megrendelését.
Kérjük fizesse meg a vételárat a Barion oldalon, az ott megadott útmutatás szerint.

(b) Vásárlási folyamat már regisztrált felhasználóknak
A már regisztrált Felhasználó az alábbi lépésekkel tudja a kiválasztott terméket megrendelni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

A kosarába helyezi a terméket.
A kosárra kattintva megtekintheti a kosárba helyezett termékeket, ahol módosíthatja vagy törölheti azokat.
A kosárban feltüntetésre kerül a termékek nettó és bruttó ára, a termékekre adott esetleges kedvezmény.
A „Megrendelés véglegesítése” gombra kattintva a felület felajánlja a belépés/regisztráció és a regisztráció nélküli vásárlás
lehetőségét.
Válassza ki a belépés lehetőségét.
Adja meg a fiókhoz tartozó jelszavát és emailcímét.
Kattintson rá a Belépés gombra.
A „Megrendelés véglegesítése” gombra kattintva a szállítási és fizetési opciókat választhatja ki. Itt ismerheti meg a kiválasztott
szállító Ászf.-jét és adatvédelmi tájékoztatóját, továbbá ellenőrizheti, hogy mennyibe kerül a kiválasztott termék kiszállítása.
A „Tovább” gombra kattintva ellenőrizheti a megadott adatokat és ellenőrizheti a szállítási költséget is magában foglaló bruttó
vételár összegét. Itt meg kell erősítenie, hogy elfogadja-e az ÁSZF-et és az Adatvédelmi tájékoztatót, továbbá a kiválasztott
szállító Ászf.-jét és adatvédelmi tájékoztatóját, illetve, hogy „Tudomásul veszem, hogy a megrendelés elküldése fizetési
kötelezettséggel jár”, csak ezt követően küldheti el a megrendelést.
A „Megrendelem” gombra kattintva küldheti el a megrendelését.

4. A Webáruház működésének szabályai
4.1. A Társaság fenntartja a Webáruházból megrendelhető termékek körének egyoldalú megváltoztatása jogát.
4.2. A Társaság a termék megrendelésének beérkezését követően a lehető legrövidebb időtartamon belül, de legkésőbb 48 órán belül
automatikus visszaigazoló e-mailt küld a Felhasználó részére, a Felhasználó által megadott e-mail címre, amivel a Társaság
megerősíti a Felhasználó megrendelésének beérkezését (visszaigazoló e-mail). A nyilatkozatok akkor tekinthetők megérkezettnek,
amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik. A megrendelés Társasághoz történő beérkezésével a Társaság és a Felhasználó
közötti szerződés létrejön, azonban a Társaság csak akkor köteles kiszállítani a terméket, ha a Felhasználó eleget tett a vételár

megfizetésével kapcsolatos kötelezettségének.
4.3. A Felhasználó megrendelésének megerősítését követően a Társaság az egyes termékek leírásában meghatározott időtartamon
belül biztosítja a terméket, vagy a Társaság jogosult megtagadni a Szolgáltatás nyújtását és elállni a Szolgáltatásra vonatkozó
szerződéstől, amennyiben (i) a Felhasználó a megrendeléssel egy időben nem tesz eleget a fizetési kötelezettségének, vagy (ii) olyan
körülmény merül fel, amely szerint a Felhasználó megrendelése bármilyen módon ütközik a jelen Szabályzat rendelkezéseivel. A
Társaság a termék biztosításáról vagy megtagadásáról a Felhasználót e-mailben értesíti.
4.4. A felek között létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja, így az a Szolgáltatónál a
későbbiekben nem lesz hozzáférhető a Felhasználó számára.
4.5. A szerződés megkötését követően, de legkésőbb a vásárolt termék átadásakor a Szolgáltató tartós adathordozón visszaigazolást
ad a Felhasználónak a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza a Felhasználó és a Szolgáltató között kötött szerződés
lényeges elemeiről szóló tájékoztatót.
4.6. A szerződéskötés nyelve a magyar.
4.7. A Felhasználó a Webáruház használata során a rendszer által kért adatokat a valóságnak megfelelően köteles megadni. A
Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy az általa a Weboldal használata során megadott adatok a valóságnak megfelelnek. A
Társaság a Felhasználó által tévesen vagy pontatlanul megadott adatok miatt felmerülő kárért, szállítási késedelemért, egyéb
problémáért nem felelős. A Társaság nem felelős az abból eredő károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek
számára bármely, a Társaság érdekkörén kívül eső, vagy a Társaságnak nem felróható okból hozzáférhetővé válik.
4.8. A Felhasználók a regisztrációjukkal, illetve a Webáruház használatával elfogadják és magukra nézve kötelezőnek ismerik el a
jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket, továbbá a Társaság Adatvédelmi tájékoztatójának rendelkezéseit, amely a jelen ÁSZF részét
képezi és ennek rendelkezéseire figyelemmel értelmezendő.
4.9. A regisztrált Felhasználók a felhasználói fiókjukban, az adatmódosítás menüpont alatt bármikor kezdeményezhetik a felhasználói
fiókjuk törlését, ez azonban a már leadott és kifizetett megrendeléseket nem érinti. A Társaság jogosult a felhasználói fiókkal
rendelkező Felhasználót a Webáruház használatából kizárni, amennyiben kétséget kizáróan megállapítható, hogy a Felhasználó által
megadott adatok köre nem valós elemeket is tartalmaz.
4.10. A Társaság minden tőle telhetőt elkövet a Webáruház folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem vállal kötelezettséget a
Weboldal folyamatos működtetésére, a Webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások folyamatosságának biztosítására. A Társaság
nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Társaságtól független körülmények okoznak.
4.11. A Társaság jogosult azon Felhasználó fiókját törölni, aki legalább egy alkalommal a megrendelt és kiszállított csomag átvételét
jogos ok nélkül megtagadta, vagy akár a regisztráció, akár a kiszállítás és számlázás céljára valótlan adatot adott meg. A Társaság
fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pontban meghatározottak szerinti, törölt Felhasználó IP címéről érkező ismételt regisztrációt
megtagadja, illetve a már létrejött ismételt regisztrációt előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal törölje.
5. Vételár; fizetési feltételek
5.1. A megrendelt termékek vételára minden esetben előre fizetendő.
5.2. A termékek Webáruházban, az egyes termékek mellett feltüntetett vételára a termék adóval megnövelt ellenértéke, és nem
tartalmazza a szállítási költséget. A feltüntetett árak forintban értendők. A Társaság a megrendelés menetébe építve a Felhasználó
által a kosárba helyezett termék vételárát és a Felhasználó által kiválasztott szállítási mód ellenértékét feltünteti.
5.3. A Webáruházból megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a
Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem
befolyásolja.
5.4. A vételárat a Felhasználó a Barion Payment Zrt. által nyújtott fizetési szolgáltatások segítségével, a barion.hu oldalon keresztül
egyenlítheti ki. A bankkártyával, illetve Barion tárcával történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Társaság nem vállal
felelősséget. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Társaság a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi
meg. A Barion szolgáltatással történő díjfizetésről a következő linkeken tájékozódhat bővebben: VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ A BARION
SZOLGÁLTATÁSSAL TÖRTÉNŐ FIZETÉSRŐL.
5.5. A Felhasználó akkor veheti át a terméket, ha a vételárat – beleértve az esetleges szállítási költségeket – maradéktalanul
megfizette. A vételár akkor minősül megfizetettnek, ha az a Társaság bankszámláján jóváírásra kerül.
5.6. A Társaság a vásárlást megerősítő, illetve valamennyi, a vásárláshoz kapcsolódó írásbeli kommunikációt és automatikus
visszaigazoló e-mailt a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg.
5.7. A megfizetett díjról a Társaság, a számlázz.hu rendszerén keresztül a Felhasználók részére elektronikus számlát állít ki, melyet a
Felhasználó által megadott e-mail címre küld meg. A Felhasználó visszavonhatatlanul hozzájárul a számla elektronikus formátumban
való kiállításához.
6. A termékek átvétele
6.1. A Társaság a megrendelt termékeket a Felhasználó által megadott címre szállítja ki, a GLS Futárszolgálat vagy a Magyar Posta
igénybevételével. A Webáruházában elérhető termékek kizárólag belföldi kiszállítással rendelhetők meg. Külföldre történő kiszállítás
nem lehetséges.
A szállítás költségét a Felhasználó viseli, oly módon, hogy annak díja a számlán feltüntetésre kerül. Magazinelőfizetés esetén a
kiszállítás ingyenesen történik. A megrendeléseket a Társaság a Weboldalon feltüntetett feltételekkel teljesíti.
6.2. A Társaság a megrendelés Társasághoz történő érkezését és annak kifizetését követően e-mail-ben értesíti a Felhasználót a
kiszállítás részleteiről. A szállítás a megrendelésnek a Társasághoz történő érkezését és annak visszaigazolását, továbbá a vételár
kifizetését követő 3-5 napon belül várható. A GLS futárszolgálat, illetve a Magyar Posta munkatársai a megrendelt termék átadásakor
azonosítják a Felhasználót, a megrendelés Társaság által történő visszaigazolásának bemutatása, illetve személyazonosító okmány
alapján.
Amennyiben a kézbesítés idejére vonatkozó további megjegyzést, pontosítást szeretne kérni, a megrendelőlap megjegyzés rovatában
ezt megteheti. Fontos: a futárszolgálat kiszállítás előtt nem telefonál, sikertelen kézbesítés esetén azonban értesítést hagynak, illetve
a rendelésben megadott telefonszámon felveszik Felhasználóinkkal a kapcsolatot, hogy egy konkrét időpontot megbeszéljenek. A
kézbesítés napközben H-P: 8:00-17:00 óra között történik.
7. Adatbeviteli hibák
7.1. A Társaságot a Felhasználó által tévesen, illetve pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve
egyéb problémáért nem terheli felelősség, ezért a Felhasználók megrendelésük elektronikus úton való elküldése előtt kötelesek
körültekintően ellenőrizni a bevitt adataikat. A Társaság megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára,
elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 v. 1 Ft-os ár nem
minősül ajánlattételre való felhívásnak. Kivételt képeznek ez alól az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. A termékek
mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit.
7.2. A Felhasználó a megrendelés elküldése előtt az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását azok felülírásával és annak
mentésével tudja megtenni. Az aktív megrendelést érintő adatok módosítására az Ügyfélszolgálat telefonszámán, vagy az
ügyfélszolgálati célra megadott e-mail elérhetőségeken keresztül van lehetőség, abban az esetben, ha a Társaság a teljesítést még
nem kezdte meg.
8. A Felhasználót megillető elállási jog

8.1. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Felhasználó indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a termék kézhezvételétől
(termék átvételétől) számított 14 napon belül. A Felhasználó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék
átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
8.2. A Felhasználó az elállási jogát a 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával is gyakorolhatja, amely esetben a
Szolgáltató köteles tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolni a Felhasználói nyilatkozat megérkezését.
Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja a futártól, illetve postástól történő átvétel időpontja, amely a futártól, illetve postástól
kapott nyugtával bizonyítható.
Elállás esetén a terméket saját költségén, futárszolgálattal küldje vissza a Szolgáltató székhelyére (1134 Budapest Váci út 49. 3.
emelet), és haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül a Társaság visszatéríti a
visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket. A szállítási díj a teljes rendeléstől való
elállás esetén kerül visszatérítésre. Figyelem: a termék postai úton nem küldhető vissza! Elállás esetén a Felhasználót kizárólag a
termék visszaküldésének költsége terheli. Expressz kiszállítás esetén a normál áru házhozszállítási díjat térítjük vissza. A termék(ek)
vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a Felhasználó által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll a Társaság
módjában visszatéríteni, ha a Felhasználó a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási
szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a Társaság korábbi időpontot veszi figyelembe. A
Társaság utánvéttel visszaküldött csomagokat nem tud átvenni. Ha a Felhasználó több terméket rendel meg egyszerre, a Társaság a
fuvarozási költséget nem köteles visszatéríteni, ha a Felhasználó elállási jogát nem valamennyi termék tekintetében gyakorolta.
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmaz a Társaság, kivéve, ha a
Felhasználó más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Erre vonatkozóan a Társaság a Felhasználót e-mailen
keresztül megkeresi.
A Felhasználó az elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen
olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy
olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak;
romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után
nem küldhető vissza;
olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az
átadást követően a Felhasználó a csomagolást felbontotta;
hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében (az előfizetéses szerződések kivételével).
A Társaság követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.
Ha a Felhasználó a Webáruházban szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést kötött, elállás helyett felmondásra jogosult. Felmondási
jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül
gyakorolhatja. Felmondási jogát nem gyakorolhatja szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének
teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és tudomásul vette,
hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.
9. Fogyasztói panaszok; kellékszavatosság, termékszavatosság;
9.1. A Felhasználó a vásárlás során esetlegesen felmerülő panaszait a Társaság ügyfélszolgálata alábbiakban szereplő elérhetőségei
valamelyikén teheti meg:
postacím: 1134 Budapest Váci út 49. 3. emelet
elektronikus levelezési cím: webshop@autonavigator.hu
panaszügyintézés helye: a Társaság fentiekben feltüntetett székhelye.
9.2. A Felhasználó a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő
forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó
panaszát írásban (postai úton vagy emailben) közölheti a vállalkozással.
9.3. A panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni
annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.
9.4. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Felhasználót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege
szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes
hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes
elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése
érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárását.
Amennyiben a Felhasználó a Társaság válaszát nem tartja kielégítőnek, különösen az alábbi szervekhez fordulhat jogorvoslatért:
(i) Fogyasztónak minősülő Felhasználó – ha önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében jár el a
Szolgáltatások igénybevétele során – a területi gazdasági kamarák mellett működő független, a fogyasztó lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy kérelme szerinti békéltető testülethez fordulhat, melyek hatáskörébe tartozik a fogyasztó
és a Társaság közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás
minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói
jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése, és e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén
pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása
érdekében. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv. tartalmazza.
(ii) Fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztóvédelmi hatósági jogkört gyakorló, területileg illetékes járási hivatalokhoz
fordulhat. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv., a 2008. évi XLVII tv., valamint a 2004. évi
CXL tv. tartalmazza. A Fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat az alábbi linken megtalálható
elérhetőségeken: http://jarasinfo.gov.hu/.
9.5. A megrendelt termékek hibája esetén a Felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján
kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Társasággal szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Felhasználó
kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Társaság számára
aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Felhasználó a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást
igényelhet, a terméket a Társaság költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy
kicserélést a Társaság nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az
érdekmúlás érdemi bizonyítása a Felhasználó kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Felhasználó a választott
kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a
Társaság adott okot. A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől
számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem
érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a
számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően
azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.
Kellékszavatosság helyett a Felhasználó a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet.
Termékszavatosság esetén a Felhasználó kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha

nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott
leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Felhasználónak kell bizonyítania. A termékszavatossági igény
a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági
kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a
hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája
jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.
Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.
A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén az átvételtől számított 1
éven belül jótállási igényt érvényesíthet a Társasággal szemben (feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősül). A
Társaság csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Jótállási igényét a Felhasználó a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartós fogyasztási
cikk hibája esetében az átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket kicseréljük ha a
meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (ha a termék a Társaság üzletében / raktárában rendelkezésre áll),
valamint ezen túli bejelentés esetén törekszünk arra, hogy a kijavítás, illetőleg a kicserélés 15 napon belül sor kerüljön. Kijavítás
iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti. Ugyanazon hiba
miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból
fakadó jogok azonban a Felhasználót a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül
megilletik.
10. Adatkezelés
10.1. A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben felmerülő, a személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelést a Szolgáltató a 3. sz.
melléklet szerinti Adatvédelmi tájékoztató szerint végzi.
11. Záró rendelkezések
11.1. Jelen ÁSZF hatálybalépésének időpontja 2019. október 4. napja és rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött
szerződésekre kell alkalmazni.
11.2. A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen ÁSZF módosítására. A Szolgáltató a módosított vásárlási feltételeket közzéteszi a
Weboldalon.
11.3. A jelen ÁSZF-re az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, 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.) Korm. rendelet szabályai vonatkoznak.
11.4. A felek a jogviták rendezésére kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.
11.5. A Szolgáltató nem rendelkezik a Felhasználókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi
XLVII. törvény szerinti magatartási kódex-szel.
11.6. A szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek nincs használati díja.
11.7. A Társaság az általa üzemeltetett szerverek és egyéb berendezések (ide értve a hálózati kapcsolatot biztosító infrastruktúra)
működtetése kapcsán a szükséges védelmi intézkedéseket elvégezte és fenntartja, folyamatosan frissíti. Az eszközök megfelelő
elhelyezéséről és fizikai védelméről gondoskodik, illetve a tárolt adatok védelmét a rendelkezésre álló informatikai eszközök révén
biztosítja. A Webáruház használata feltételezi a Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a
technológiájával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
11.8. A Weboldal böngésző-független módon
mobilalkalmazásokon (mobiltelefon, táblagép).
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11.9. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a
termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és
teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség
létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors,
hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére
tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása
megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető
testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. Üzemeltető székhelye
szerint illetékes békéltető testület:
Budapesti Békéltető Testület,
1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31
11.10. Azon Felhasználók, akik panasszal kívánnak élni az általuk vásárolt termékkel kapcsolatban, panaszaikat az Európai Bizottság
alábbi internetalapú platformján keresztül is intézhetik:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
1. melléklet
Elállási/Felmondási mintatájékoztató
Elállási/Felmondási jog
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés
esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a
fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
Ha Ön 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:
vállalkozás neve: Adevinta Classified Media Hungary Kft.
postai címe: 1134 Budapest Váci út 49. 3. emelet
e-mail címe: webshop@autonavigator.hu
Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
Az elállás/felmondás joghatásai
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül
visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a
többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő

fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot
alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód
alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem
kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Ön köteles a terméket számunkra 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 Ön viseli.
2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett:
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk
nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt:

elállási/felmondási

jogomat/jogunkat

az

alábbi

szolgáltatás

