
ÁSZF 

Általános szerződési feltételek 

1.Bevezetés 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza az fnp.hu weboldalon (a  

továbbiakban: Webáruház) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban:  

Felhasználó) általi használatának feltételeit. A Webáruház használatához szükséges azon technikai  

tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Webáruházban elérhető tájékoztatások nyújtják. A  

Felhasználó a Webáruház használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF- ben foglaltakat. 

2. Általános rendelkezések, a szerződés alanyai 

A Webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban: Szolgáltató) adatai: 

Név: Farkas Nándor Valentin e.v. 

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Honfoglalás utca 61. 

Adószám: 56178623-2-35 

Számlavezető pénzintézet: Budapest Bank Zrt. 

Számlaszám: 10104459-49007200-01005002 

Nyilvántartási szám: 54810033 

E- mail cím: info@fnp.hu 

Telefonszám: +36-30-970-3613 

Megrendelő, azaz a Felhasználó: a Webáruházban bármely elektronikus szolgáltatásra regisztráló  

vagy a Szolgáltató részére megrendelést küldő személyek. (továbbiakban: Felhasználó) 

3. Fő tevékenység 

Csomagküldő, internetes kiskereskedelem 

4. Felhasználási feltételek 

4.1. Felelősség  

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Webáruház  

nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan,  

súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget  

megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. A Webáruház kizár minden  

felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért, vagyis a Felhasználó teljes mértékben  

és kizárólagosan felelős a saját magatartásáért. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a  

honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem  



közvetett módon ne sértse. A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé  

tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett  

tartalmak tekintetében a Webáruház jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására  

utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal. 

4.2. Szerzői jogok  

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb…) szerzői jogvédelem alá esik, így  

kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos! 

5. A honlapon történő vásárlás 

5.1. Megrendelés folyamata  

A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A  

honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe  

sorolva találhatók meg. A kategória nevére kattintva a benne szereplő termékek listája látható. Ha az  

adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő  

számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére  

klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról. A  

honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő  

termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg. A választott termék a  

„Kosárba teszem” gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám  

beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát jobb fent, a „Bevásárlókosár” ikon segítségével  

ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni,  

illetve törölheti az adott tételt az X -szel. A Felhasználó a Küldés gombra klikkelve folytathatja a  

vásárlási folyamatot. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó  

felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott,  

hogy az adataival harmadik fél visszaélt. A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell  

választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal  

segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket,  

azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott  

adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a „Megrendelés elküldése” gomb segítségével  

véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e- mailben kap megerősítést. Amennyiben a  

megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e- mailben) észlel hibás adatot, akkor azt  

haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé. Megrendelési  



szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés menüpont  

segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a  

regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait,  

és állapotát követheti nyomon. 

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás  

A Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem kapja  

meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt  

termékeket nem köteles átvenni. A visszaigazoló e- mail tartalmazza a vásárlás során megadott  

adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási  

módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos  

megjegyzéseit. 

5.3. A szerződés létrejötte  

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton  

megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az  

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.  

törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti  

szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem  

előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/ EU irányelvének  

rendelkezéseit. A szerződés létrejön, miután a Szolgáltató az automata visszaigazoló e- mailen felül  

küld a Felhasználó részére egy második e- mailt (külön elfogadó e- mail) 48 órán belül, amellyel a  

Felhasználó ajánlatát elfogadja, és így a szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló  

külön e- mail megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló 

email 48 órán belüli megérkezésével. 

5.4. A szerződés iktatása  

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem  

iktatja, utólagosan nem hozzáférhető. 

5.5. Számla  

A számláinkat a szamlazz.hu rendszere segítségével állítjuk ki letölthető e-számla formátumban, és 

emailben kerülnek kézbesítésre. 

5.6. Fizetés  

A fizetés módja történhet: 

5.6.1. Előre utalással  



Előre utalás fizetési mód választása esetén a megrendelt termék kiszállításának megkezdése (vásárló  

részére történő feladása / elküldése) leghamarabb az átutalt összeg a szolgáltató részére beérkezését  

követően történik. Az utaláshoz szükséges minden adat (Vállalkozó neve, Bank neve, 

Számlaszám)illetve a rendelés komplett összegzése a megrendelés elküldése után automatikusan  

megjelenő “Pénztár” oldalon jelenik meg valamint a sikeres rendelés esetén küldött rendelés  

visszaigazoló (email)üzenet is tartalmazza ezen adatok mindegyikét. 

5.6.2. Utánvéttel  

A megrendelt termék(ek) kifizetése a küldött csomag átvételekor átadó részére történik. 

5.6.3. Bankkártyás Online fizetés  

Bankkártyás online fizetési mód választása esetén a termék árát a kiszállítási díjjal együtt online  

módon, kényelmesen bankkártyája segítségével tudja rendezni. Az összeg beérkezést követően a  

megrendelt terméke(ke)t a rendelésben megadott címre elindítjuk. Oldalunk a megbízható Paylike  

rendszerét használja -https://paylike.hu/- . 

A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. 

Elfogadott kártyatípusok: 

Lehetséges Visa- Mastercard-Maestro* kártyákkal rendezni a megrendelt termék vételárát illetve  

szállítási díj költségét. 

*Ezen kártya esetében a kibocsátó bank határozza meg a kártya internetes használatát. Amennyiben  

a kibocsátó bank engedélyezte, abban az esetben a rendszer képes elfogadni. 

5.6.4. Belföldi csomagszállítás díjszabása  

-Átutalás (előre utalás) esetén 1490 Ft 

-Utánvét esetén +380 Ft 

-Bankkártyás online fizetés esetén 1490 Ft 

26.990 Ft-tól a csomagszállítás alap díját (1490Ft) átvállaljuk. Ha a kiszállítás eléri a 25.990Ft-ot és  

utánvétes akkor csak az utánvételi díj(380Ft) megfizetése szükséges. 

5.7. Átvételi lehetőségek, szállítási módok:  

5.7.1. FUTÁRSZOLGÁLAT  

Csomagjaink kiszállítását jelenleg a GLS Futárszolgálat végzi kizárólag munkaidőben, hétköznapokon.  

A megrendelő előre egyeztetve megadhatja munkahelyének címét is kiszállítási címként. 

5.7.2. SZÁLLÍTÁSI IDŐ  



A hétköznap 14h-ig leadott rendeléseket a következő munkanapon kézbesítjük, míg a 14h után 

leadott rendeléseket a második munkanapon szállítjuk. Csomagjainkra konkrét kiszállítási 

időgaranciát nem vállalunk. 

6. Szavatosság 

6.1. Kellékszavatosság  

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt  

érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.  

Fogyasztói szerződés esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó, vagyis a szakmája, önálló  

foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (továbbiakban:  

Fogyasztó) az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti  

szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már  

léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már  

nem tudja. Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától  

számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. A Felhasználó – 

választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést,  

kivéve, ha ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás  

számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a  

kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos  

leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással  

kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról a  

Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az  

indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után  

haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.  

A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A  

teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén  

vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba  

jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a  

szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó  

részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó  

kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű  

használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher  

megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés  



időpontjában fennállt. 

6.2. Termékszavatosság  

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a  

Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása szerint – az 7.1. pontban meghatározott jogát vagy  

termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás  

termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a  

forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a  

gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a  

termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő  

elteltével e jogosultságát elveszti. A Fogyasztó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog  

gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény  

érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania. 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. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és  

termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.  

Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve  

kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Fogyasztó a gyártóval szemben  

érvényesítheti. 

6.3. Jótállás  

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós  

fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz  

előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói  

szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. A  

kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1  

év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja, vagy ha az  

üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Szolgáltató  

a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a  

teljesítés után keletkezett. Ugyanazon hiba miatt a Fogyasztó kellékszavatossági és jótállási igényt,  



illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet,  

egyébként viszont a Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok az 7.1. és a 7.2. pontban meghatározott  

jogosultságoktól függetlenül megilletik. 

6.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése  

A szavatossági igényeit a Fogyasztó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti: 

Név: Farkas Nándor Valentin e.v. 

Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Honfoglalás utca 61. 

Telefonszám: +36-30-970-3613 

E- mail cím: info@fnp.hu 

7. Panaszkezelés rendje 

Webáruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes  

megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a  

szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a Felhasználó a termékkel vagy a  

Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti  

elő: 

Név: Farkas Nándor Valentin e.v. 

Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Honfoglalás utca 61. 

Telefonszám: +36-30-970-3613 

E- mail cím: info@fnp.hu 

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz  

kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a  

panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy  

másolati példányát átadja a vásárlónak. 

Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító  

álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig  

megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja. 

Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület  

eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint: 

A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz: 

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási  

hatósági ügyekben első fokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal,  



másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok  

elérhetőségei: https://jarasinfo.gov.hu 

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van Békéltető Testülethez fordulni, melyet ide kattintva  

érhet el. 

A Békéltető Testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A  

Békéltető Testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség  

létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói  

jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A  

békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal  

és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. 

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita  

esetén az eljárásra kizárólag a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető  

Testület illetékes. 

A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform  

igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt  

követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül,  

amelynek címe: https://ec.europa.eu/odr 

Szolgáltatót a Békéltető Testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében  

köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség  

létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy  

telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van  

bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli  

egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. 

8. Egyéb 

8.1. ÁSZF, árak módosítása  

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem  

visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt  

követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes. 

8.2. Technikai korlátok  

A webáruházban történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és  

korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő  



hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes  

hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást. 

8.3. Adatvédelmi szabályzat 

A szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el: fnp.hu/adatkezelés 

Felhasználó adatait a Webáruház kizárólag a saját számlázási és könyvelési rendszerében használja.  

Harmadik fél számára azokat nem teszi hozzáférhetővé. A Felhasználó adatai (név, cím, telefonszám)  

a kézbesítés idejére átadásra kerülnek szállító cég részére. Az adatok bizalmas kezeléséről a  

Webáruház és szállítást végző cég között létrejött szerződés rendelkezik. A Webáruház minden  

vásárlás esetén az Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően jár el a részére átadott adatok bizalmas  

kezelésével kapcsolatban. A Webáruház vásárló kérésére, mely történhet postai úton küldött levél  

vagy elektronikus levél formájában abban foglalt kérés szerint módosítja, bemutatja, törli. Kivételt  

képeznek ez alól, melyre pl. Számviteli Törvény kötelezi a Szolgáltatót (számla kiállításakor  

kötelezően kitöltendő adatok). Fentiekben felsoroltak elfogadása esetén, mely a Webáruház  

weboldalon történő vásárlási feltétel is, vásárló beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató rendszeresen  

hírlevelet és egyéb Webáruházával kapcsolatos információkat küldjön számára a megadott e- mail  

címre. 

9. Garancia 

9.1. Vásárlástól való elállás joga  

Elállási jog (45/2014.(II.26.) Korm. rendelet) 

Jogszabály alapján indoklás nélkül, elállási jog illeti meg a Fogyasztót. Az elállási/felmondási határidő  

az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy a Fogyasztó által  

megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Fogyasztó az elállási jogát a  

szerződés megkötésének napja, és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. 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: Farkas Nándor Valentin e.v. – 4400 Nyíregyháza, Honfoglalás utca 61. – info@fnp.hu  

címre. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Fogyasztó  

határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi  

elállási/felmondási nyilatkozatát. A Fogyasztónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás  

közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia. Az elállás/felmondás joghatásai: Ha  

Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának  



kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Szolgáltató a Fogyasztó által teljesített  

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

amelyek a miatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos  

fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A visszatérítés során az eredeti ügylet során  

alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, tehát az összeget a megadott  

bankkártyára tértjük vissza. Ha a fizetés utánvéttel történt, kérjük a bankszámlaszámot IBAN  

formátumba megadni, hogy az összeget a számlájára visszaküldhessük. A visszatérítési mód  

alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést  

mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta, hogy  

azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A termék visszaküldésének  

közvetlen költségét – fuvarozási költséget – Fogyasztó viseli. Fogyasztó kizárólag akkor vonható  

felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének,  

tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett  

be. 

9.2. Webáruház elállása a megrendeléstől visszajelzés hiányában  

Amennyiben a Felhasználó nem fizeti be, nem utalja át a megrendelt áru(k), és a szállítási költség  

teljes árát a Webáruháznak a vásárlás véglegesítésétől számított 3 munkanapon belül, a Webáruház  

egyoldalúan elállhat az eladástól. 

10. Tárhelyszolgáltató 

Név: Magyar Hosting Kft. 

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. 

Adószám: 23495919-2-41 

Cégjegyzékszám: 01-09-968314 

Telefonszám: +36-1-700-2323 

Email cím: info@mhosting.hu 

Webhely: mhosting.hu 

11. Záró rendelkezések 

11.1. Szerzői jog  

A Webáruház internetes tartalma, a szövegekkel, grafikákkal, fényképekkel, animált fényképekkel,  

filmekkel, illusztrációkkal és bizonyos esetekben hangokkal és programokkal együtt az Webáruház  

tulajdonát képezik. Ezen tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak. Felhasználásuk kizárólag az  



Webáruház kifejezett engedélyével megengedett. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az  

ÁSZF-et részben, vagy egészben bármikor egyoldalúan módosítsa, a Felhasználó értesítése mellett. Az  

ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. 

11.2. ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések  

Az ÁSZF a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő megrendelő között létrejövő jogviszony  

általános feltételeit tartalmazzák. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően, a Szolgáltató  

Webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági  

előírások, különösen a Polgári Törvénykönyvben, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,  

valamit az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi  

CVIII. törvényben, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló  

45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak. 

11.3 Melléklet:  

  

11.3.1. Elállási nyilatkozatminta  

ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI NYILATKOZATMINTA (45/2014 (II.26.) KORM. RENDELET) 

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

Címzett: Farkas Nándor Valentin e.v., 4400 Nyíregyháza, Honfoglalás utca 61., info@fnp.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: 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: 

A fogyasztó(k) neve: 

A fogyasztó(k) címe: 

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

Kelt: 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021.01.05 


