
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az 

Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben 

minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti önmagára nézve. 

Vásárló a regisztrációjával hozzájárul, hogy Szolgáltató (www.okostirbau.hu weboldal, továbbiakban: weblap 

vagy webáruház) legalább egy alkalommal hírlevelet küldjön részére. Amennyiben Vásárló nem kívánja igénybe 

venni a Szolgáltató hírlevél szolgáltatását, úgy arról minden egyéb feltétel nélkül akár az első alkalommal is 

leiratkozhat arról, a hírlevélben minden alkalommal megtalálható „Leiratkozás” linkre kattintva. A hírlevélben 

Szolgáltató kizárólag a saját üzletében aktuális hírekről tájékoztathatja Vásárlót, heti egy-két alkalommal. 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli 

szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. 

Az www.okostirbau.hu webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan 

felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken ügyfélszolgálatunk rendelkezésre áll. 

Jelen Általános Szerződési feltételek hatálya Szolgáltató weblapján és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed 

ki. Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan elérhető a következő weboldalról: 

https://www.okostirbau.hu/aszf. 

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Cégnév: Mecsekstir Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság 

Cégjegyzékszám: 02-06-074439 

Adószáma: 25481943-2-02 

Székhelye: 7673 Kővágószőlős, 0165/33. hrsz. 

e-mail címe: info@okostirbau.hu 

A szerződés nyelve: magyar 

A tárhely-szolgáltató: 

Adatkezelő a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat 

(tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig - kezeli a honlapon 

megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.  

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő: 

Cégnév: Szabó Viktor egyéni vállalkozó 

Székhely: 7636 Pécs, Illyés Gyula utca 32. 

Nyilvántartási szám: 41618490 

Adószám:66965831-1-22 

Képviselő: Szabó Viktor 

E-mail cím: info@weblap-keszites.com 

Honlap: www.weblap-keszites.com 

2 ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az 

irányadó, különös tekintettel a Magyarország Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az 

elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok 

kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 

2.2. A jelen Szabályzat 2018. május 25. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult 

egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) 

nappal a weboldalakon közzéteszi. Vásárlók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a 

weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. 

http://www.okostirbau.hu/
http://www.okostirbau.hu/
mailto:info@weblap-keszites.com


 

2.3. Vásárló, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webáruház weboldalra, vagy annak tartalmát 

bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált Vásárlója a webáruháznak, a Szabályzatban foglaltakat 

magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Vásárló nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a 

webáruház tartalmának megtekintésére. 

 

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webáruházzal kapcsolatban, annak bármely részlete és az azon 

megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webáruházon megjelenő tartalmak 

vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos 

hozzájárulása nélkül. 

 

3. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE 

 

3.1. A megjelenített termékek online, telefonon vagy emailben is megrendelhetőek. A termékekre vonatkozóan 

megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz 

szállítás díját. 

 

3.2. A webáruházban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. 

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, csak illusztrációk. Nem vállalunk 

felelősséget a webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt. 

 

3.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Vásárlókat az akcióról és annak 

pontos időtartamáról. 

 

4. RENDELÉS MENETE 

 

4.1. Vásárló regisztráció nélkül a kosárba helyezhet termékeket. 

 

4.2. Vásárló a megvásárolni kívánt termék, termékek mennyiségét (darab) megadhatja. 

 

4.3. Vásárló kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Vásárló bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a Kosár 

menüponton belül, a „Kosár frissítése” linkre kattintva. 

 

4.4. Amennyiben Vásárló további terméket szeretne kosárba helyezni, úgy a webáruház termékei közül 

továbbiakat választhat. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék 

darabszámát. A Kosár menüponton belül a kiválasztott termékek előtt, baloldalon elhelyezett piros „x” ionra 

kattintva törölheti a kosár tartalmából az adott terméket. Törlés esetén automatikusan frissül a kosár tartalma. 

 

4.5. Vásárló a kosár véglegesítését követően a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva haladhat tovább a 

megrendelés véglegesítéséhez. 

 

4.5.1. Fizetési módok: 

 

Utánvétel: 

 

Szállítási költségek: 

A szállítási díj tájékoztató jellegű, az a leadott rendelés pontos mennyiségétől és a kiválasztott termékektől függően 

változhat. 

A pontos szállítási díjról a leadott rendelést követően, a rendeléskor megadott elérhetőségeken munkatársainktól 

kapnak a vásárlók tájékoztatást. 

 

A készpénzes fizetés a csomag átvételekor történik, a kézbesítőnek. 

Külföldre történő kiszállítás esetén érdeklődjön a személyre szabott lehetőségekről az: info@okostirbau.hu e-

mail címen. 

 

A csomagokat jellemzően a megrendelés feldolgozásától számított 2-4 munkanapon belül, de legkésőbb a 7. 

munkanapon szállítjuk ki a megadott címre, saját kiszállítás esetén előre egyeztetett időpontban. 

 

4.5.2. Szállítási módok és költségek: 

 



A szállítást vagy a Szolgáltató vagy a Szolgáltató által megbízott Magyar Posta Zrt. végzi el, melynek költségeiről 

a Szállítási és átvételi lehetőségek menüpont ad részletes tájékoztatást. 

 

A számlázási adatok megadása során lehetőség van a számlázási adatoktól eltérő szállítási cím megadására is. 

Ehhez a számlázási adatok mellett található „Szállítás másik címre?” szöveg előtti négyzet pipálásával és a 

vonatkozó adatok megadásával van lehetőség. 

 

4.5.3. Fiók létrehozása: 

A vásárlónak lehetősége van arra, hogy a számlázási/szállítási adatok megadásakor saját fiókot hozzon létre, 

amellyel megkönnyíti a jövőbeni vásárlásait, mivel ez esetben a fiókjához megadott adatok tárolásra kerülnek. A 

fiók létrehozásához a számlázási adatok alatt található négyzet pipálásával és jelszó megadásával van lehetőség. 

 

4.6. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot 

a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új 

adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely 

fél elálljon a szerződéstől. 

 

4.7. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján – a pontos szállítási díjat 

kivéve - minden költséget tartalmaz. A szállítási díj tájékoztató jellegű, az a leadott rendelés pontos mennyiségétől 

és a kiválasztott termékektől függően változhat. 

A pontos szállítási díjról a leadott rendelést követően, a rendeléskor megadott elérhetőségeken munkatársainktól 

kapnak a vásárlók tájékoztatást. 

 

A számlát, és az elállási jogról szóló tájékoztatót a csomag tartalmazza. Vásárló köteles a csomagot kézbesítéskor 

a futár előtt megvizsgálni a terméket, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv 

nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! 

A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-16 óra közötti időszakban. Ettől eltérő időszakra kért vagy más 

plusz szolgáltatással egybekötött kiszállítás esetén fenntartjuk a jogot, hogy az általános szállítási díj mértékétől 

eltérjünk, melyről a megrendelést követő visszaigazolás során tájékoztatjuk. 

 

4.8. Az adatok megadását követően Vásárló a ”Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni 

megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat.  

 

A rendeléssel kapcsolatos egyéb megjegyzést a számlázási/szállítási adatok megadása során a megjegyzés 

rovatban, illetve e-mailben jelezheti a Szolgáltató felé. 

 

4.9. Adatbeviteli hibák javítása: Vásárló a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni 

az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. 

 

4.10. Vásárló e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás 

Vásárló megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de 

legkésőbb 48 órán belül Vásárlóhoz nem érkezik meg, Vásárló az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség 

alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Vásárlóhoz 

megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a 

visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Vásárló rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, 

vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni, vagy a Vásárló spam (szemét, kéretlen 

üzenet) e-mail mappájába kerül a visszaigazoló levél a beérkezett üzenetek helyett. 

 

5. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS 

 

5.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt 

időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az 

azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton 

visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. 

 

5.2. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott 

termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Vásárló által fizetett 

összeget haladéktalanul, de legkésőbb tizennégy napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót 

nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól. 

 



5.3. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül 

álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt 

megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Vásárlóval 

történő egyeztetést követően kerülhet sor! 

 

6. ELÁLLÁS JOGA 

 

6.1. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől 

(termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat 

útján telefonon (06-70/336-4132), e-mailben (info@okostirbau.hu), illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 

2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén 

elegendő az elállási nyilatkozatot a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül elküldeni a 

Szolgáltató részére. 

 

6.2. A Vásárló elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is 

gyakorolhatja. 

a. Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, 

házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, ill. a futártól 

kapott nyugtával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését. 

b. Elállás esetén a terméket saját költségén küldje vissza a Szolgáltató alábbi címére: Mecsekstir Bt., 7673 

Kővágószőlős, 0165/33. hrsz és haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 

napon belül visszatérítjük a visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb 

költségeket. Szállítási díjat a teljes rendeléstől való elállás esetén térítünk vissza. Elállás esetén a Vásárlót 

kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg 

a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a 

Vásárló 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 korábbi időpontot vesszük figyelembe. 

c. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazunk, 

kivéve, ha a Vevő más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód 

alkalmazása esetén a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. 

d. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk. 

e. A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen 

- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére 

állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló 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; 

f. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését. 

 

7. KELLÉKSZAVATOSSÁG ÉS TERMÉKSZAVATOSSÁG 

 

7.1. Kellékszavatosság: 

 

A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Ptk. rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet 

a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás termék 

kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára 

aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos 

árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a 

szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz 

vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége. Jelentéktelen 

hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés 

költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vevő 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 Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. 

 



7.2. Termékszavatosság: 

 

Kellékszavatosság helyett a Vevő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is 

érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vevő 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 

Vevőnek 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. 

 

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 

8.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes 

magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el. 

 

8.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a 

fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. 

 

8.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása 

nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó 

kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan 

a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a 

későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához. 

8.4. Szolgáltató és Vásárló vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. 

 

9. PANASZKEZELÉS RENDJE 

 

9.1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Vásárló teljes megelégedettsége 

mellett teljesítsen. Amennyiben Vásárlónak mégis valamilyen panasza van a termékkel, a szerződéssel vagy annak 

teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján közölheti. 

 

9.2. Az írásbeli panaszt az webáruház 30 (harminc) napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító 

álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 (három) évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak 

kérésükre bemutatja. A panasz elutasítása esetén a Vevő a felügyeleti szervekhez (például a jegyzőhöz, a Baranya 

Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez) vagy a bírósághoz fordulhat. 

 

10. EGYEBEK 

 

10.1. A Szolgáltató rendszere a Vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a Vevő 

által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások 

igénybevételekor keletkező adatokkal. 

 

10.2. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a 

felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és 

önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg 

a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak. 

 

10.3. A felhasználó önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a 

visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli 

a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül. 

10.4. Szolgáltató Adatkezelési Szabályzata és Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza a weboldal látogatásával, 

használatával és a weboldalon keresztül történő vásárlással kapcsolatos további részleteket.  


