
Általános Szerződési Feltételek 

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák a Digitáltech Europe Kft. Webáruházában 
forgalomba hozott  termékek megrendelőinek (Továbbiakban: Vásárló, természetes személy vásárló 
esetében: Fogyasztó) Digitáltech Europe Kft-vel szemben érvényesíthető jogait, Digitáltech Europe Kft 
kötelezettségeit és felelősségét. Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák a távollevők között 
kötött szerződések esetén jogszabályban előírt tájékoztatást és a teljesítés szabályait, a szerződés 
megkötésére, az elállási és felmondási jogra vonatkozó szabályokat. 

 A DIGITÁLTECH EUROPE KFT. az Általános Szerződési Feltételek weboldalán való megjelenítésével 
internetes hozzáférés útján a Vásárlók/Fogyasztók számára elérhetővé teszi, hogy a szerződés 
megkötése előtt a jogszabályban előírt, szükséges tájékoztatást megkapják. 

 Vásárló/Fogyasztó a honlapon keresztül történő megrendelésével egyidejűleg elfogadja és magára 
nézve kötelezőnek ismeri el jelen Általános Szerződési Feltételeket. DIGITÁLTECH EUROPE KFT. 
fenntartja a jogot magának arra, hogy az Általános Szerződési Feltételeket bármikor, a 
Vásárlónak/Fogyasztónak küldött előzetes értesítés nélkül módosítsa. 

 A szerződés létrejötte 

Vásárló/Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Webáruházban végrehajtott megrendelést követően a 
DIGITÁLTECH EUROPE KFT  munkatársa általi visszaigazolás következményeként a megrendelt 
termékre közötte és a DIGITÁLTECH EUROPE KFT.  között távollevők között kötött adás-vételi 
szerződés jön létre. A Vásárló/Fogyasztó kifejezetten tudomásul vesz, hogy a Webáruházban történt 
vásárlása fizetési kötelezettséget von maga után. 

 Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) főbb pontjai: 

1. Bevezetés 
2. A DIGITÁLTECH EUROPE KFT. Webáruházában (www.notebook.hu) található 

termékek megrendelésére vonatkozó információk, megrendelés menete 
3. A megrendelés feldolgozására és a megrendelt termékek kiszállítására vonatkozó 

információk 
4. Szállítási módok, kiszállítás feltételei 
5. Fizetési módok 
6. Tájékoztató a jótállási jogokról 
7. Tájékoztatás a Fogyasztót megillető elállási és felmondási jogról, mintatájékoztató 
8. Tájékoztatás a kellék és termékszavatosságról, mintatájékoztató 
9. Tájékoztatás a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről 
10. Hulladékkezelés 

 

1. Bevezetés 

 A www.notebook.hu internetes címen elérhető Webáruházat a DIGITÁLTECH EUROPE KFT. 
(továbbiakban: Vállalkozás) üzemelteti és tartja fenn. 

 Vállalkozás adatai: 

• Vállalkozás neve: DIGITÁLTECH EUROPE Kereskedelmi Kft 

• Vállalkozás székhelye, üzleti tevékenység helyének címe: 2040 Budaörs, Vasút u. 15. 



• Cégjegyzékszám:  13-09-158156 (bejegyző hatóság: Budapest Környéki Törvényszék 
Cégbírósága) 

• Adószám: 24067517-2-13 

• Alapítva: 2012.07.13. 

• Jegyzett tőke: 50.500.000,- Ft 

• Fő tevékenység: 
o Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme 

• Elérhetőségek: 
o Központi telefon: +36 1 555 2 888 
o Központi e-mail cím: notebook@notebook.hu 
o Levelezési cím: 2040 Budaörs, Vasút u. 15. 

 

A Notebook.hu Webáruház azzal a céllal jött létre, hogy a Vállalkozás által forgalmazott 
számítástechnikai termékek a vásárlók által az Interneten is elérhetőek, megvásárolhatóak legyenek. 
A Webáruházon keresztül értékesített termékek kézbesítési címe csak Magyarország határain belül 
található cím lehet. 

A jelen ÁSZF hatálya csak a Webáruház nyújtotta szolgáltatásokra és értékesített termékekre, illetve 
a Webáruházban elérhetővé tett információkra terjed ki. A személyesen nyújtott szolgáltatásokra és 
értékesített termékekre nem. 

A Webáruház használata során létrejövő szerződések nyelve magyar, azokra a magyar jogszabályok 
vonatkoznak. 

A Webáruház használata során létrejövő szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek 
minősül, melyre a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben és az elektronikus 
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadók. A szerződés a fogyasztó és a 
vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26. ) Korm. rendelet hatálya 
alá tartozik. 

A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges a jelen ÁSZF-
ben meghatározott módon. 

A Vállalkozás a megrendelés megérkezését elektronikus úton visszaigazolja. Amennyiben a 
visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg, a 
Fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. 

A Fogyasztónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Vállalkozó részére való 
elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a rendelési 
felületen. (pl. a termék törlése a kosárból a „Törlés” gombra kattintva.) 

Az áru megvásárlásával létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A Vállalkozás a 
szerződést iktatja, a létrejöttét követő 5 évig őrzi, a szerződés utóbb hozzáférhető. A szerződés 
nyelve magyar. 

 

2. A DIGITÁLTECH EUROPE KFT.  Webáruházában 
(www.notebook.hu) található termékek megrendelésére 
vonatkozó információk, megrendelés menete 

mailto:notebook@notebook.hu


 A Digitáltech Europe.hu weboldalon megtalálható termékeknek a Webáruházon keresztül történő 
megvásárlása egy előzetes regisztráció alapján vagy közösségi oldalak - facebook és google- 
felhasználói fiókjával való bejelentkezés lehetséges. 

Megrendelés menete: 

A kívánt termék(ek) kiválasztása és a kosárba helyezése után a bevásárlókosár oldalon összegezve 
ellenőrizhetőek a megrendelt termék(ek) majd  a Tovább a pénztárhoz gombra kattintva 
a Pénztár oldalon a regisztráció után vagy bejelentkezés után (már regisztált felhasználók) van mód 
kiválasztani a szállítási/átvételi módot, ill. a fizetési módot. A rendelés véglegesítéséhez el kell 
fogadni az általános szerződési feltételeket, amit a jelölő nézet kipipálásával kell megtenni majd 
a rendelés elküldése gombra kattintva véglegesíteni a megrendelést. A megrendelés leadásakor, a 
Webáruház egy automatikus e-mail üzenetet generál, ez azonban még nem minősül 
visszaigazolásnak, kizárólag a megrendelés sikeres rögzítését és DIGITÁLTECH EUROPE KFT.  felé 
történt továbbítását nyugtázza. A megrendelés megérkezését a Vállalkozás e-mailben visszaigazolja. 

 

3. A megrendelése feldolgozására és a megrendelt termékek 
kiszállítására vonatkozó információk 

A megrendelés feldolgozása és kézbesítése hétköznapokon, nyitvatartási időben (hétfőtől csütörtökig 
9 órától 16:30 óráig, pénteken 9 órától 15:30 óráig) történik. Hétvégén és ünnepnapokon mind a 
megrendelések feldolgozása, mind azok kézbesítése szünetel. 

A megrendelés feldolgozása után a Vállalkozás munkatársa telefonon, e-mailben tájékoztatást ad a 
Vásárlónak/Fogyasztónak a megrendelt termék(ek) státuszáról, várható szállítási idejéről. 

Néhány speciális termék rendelése, amely nincs raktáron (Pl.: akkumulátorok, notebookok, nyomtatók, 
tabletek, stb...) ez egyedi megrendelésnek minősül, ebben az esetben a Vállalkozás 50% előleg 
befizetését kérheti a Vásárlótól/Fogyasztótól! 

 

4. Kiszállítás feltételei, szállítási módok 

 A weboldalon megtalálható termékek szállítási határideje a készletmennyiségtől függ. A raktáron nem 
lévő, vagy rendelésre szállított termékek várható érkezéséről minden esetben a Vállalkozás 
munkatársa tud tájékoztatást adni telefonon vagy irásban. Termékek szállításával kapcsolatos 
értesítések és közlések – különös tekintettel a szállítás várható időpontjára – csupán tájékoztató 
jellegűek, azok nem válnak a szerződés részévé. Ezek alapján sem a Vállalkozás, sem a 
Vásárló/Fogyasztó nem fordulhat kártérítési igénnyel a másik félhez a szállítással kapcsolatban tett 
nyilatkozatokban, tájékoztatásokban rögzítettek meghiúsulása, illetve elmaradása esetén..  

A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Vásárlóra/Fogyasztóra akkor száll át, amikor a 
Vásárló/Fogyasztó a megrendelt terméket átvette. A Vállalkozás szerződés teljesítésekor, azaz a 
termék Vásárló/Fogyasztó általi átvételekor adja át a Vásárló/Fogyasztó részére a részletes számlát, 
továbbá jótállás alá eső új termék esetén a Jótállási jegyet. 

Szállítási módok: 

A Webáruházban a Vásárló/Fogyasztó választja ki a termék átvételi és kiszállítási módját. A termék 
kiszállításának költsége a megrendeléskor feltüntetésre kerül. 

A Webáruházban megrendelt termékek - a pénztárban történő adatbevitel során választható – 
szállítási módjai: 



• Személyes átvétel a Vállalkozás üzleteiben 

-          Notebook.hu Oktogon (1067 Budapest, Teréz krt 11.) 

-          Notebook.hu Allee üzletközpont (1117 Budapest, Október Huszonharmadika u. 8-10.) 

-          Notebook.hu Mamut üzletközpont (1024 Budapest, Lövőház u. 2-6.) 

-          Notebook.hu Pólus üzletközpont (1152 Budapest, Szentmihályi út 131.) 

-          Notebook.hu Árkád üzletközpont (1106 Budapest, Örs vezér tere 25/a) 

-          Notebook.hu Pécs (7621 Pécs, Rákóczi út 66.) 

-          Notebook.hu Debrecen (4026 Debrecen, Bethlen u. 3-9.) 

• Személyes átvétel a franchise üzletben 

-          Notebook.hu Szeged – Notebook System Kft. (6720 Szeged, Jókai u. 7-9.) 

• Előreutalásos kiszállítás futárszolgálattal (fizetés utalással) 

• Utánvétes kiszállítás futárszolgálattal (fizetés a futárnak) 

• Pick Pack Pont átvétellel (fizetés az átvételkor) 

• Foxpost (bankkártyás fizetés az átvételkor) 

 A Webáruházon keresztül értékesített termékek kézbesítési címe csak Magyarország határain belül 
található cím lehet. 

A megrendelt termékek kiszállítását a GLS Futárszolgálat Kft végzi. A csomag átvételekor a 
Vásárló/Fogyasztó köteles mindenkor ellenőrizni a csomag és a benne található termék sértetlenségét. 

A csomagok kiadása a címzett, vagy a címzett által meghatalmazott személy aláírása ellenében 
történik. 

Személyes átvétel választása esetén az 5 munkanapon belül át nem vett rendeléseket a Vállalkozás 
előzetes értesítést követően törli. 

 A kiszállítás díjszabása: 

A szállítás díj GLS / Sprinter futárszolgálat általi kiszállítással és Pick Pack Pont  átvételi ponton 
történő átvétel esetén értékhatártól függetlenül egységesen bruttó 990,-Ft. 

Foxpost kiszállítással értékhatártól függetlenül egységesen 790,-Ft. 

Gepárd futárszolgálat szállítási díja hétköznap  3 990,-Ft, hétvégén 5 990,-Ft. 

Utánvét kezelési díj az utánvétes (GLS/Sprinter/Gepárd futárszolgálat, Foxpost, Pick Pack Pont) 
fizetési móddal kért csomagátvétel esetén 490,-Ft. 

Bővebb információ a kiszállításról a weboldalon a „Házhozszállítás” menüpont alatt található 
a www.notebook.hu/atveteli_lehetosegek érhető el. 

 

5. Fizetési módok 

https://www.notebook.hu/atveteli_lehetosegek


A Webáruházban a termékek bruttó vételárai vannak feltüntetve (az általános forgalmi adót 
tartalmazó). A Vállalkozás fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül 
módosítsa a Webáruházban feltüntetett termékeket és árakat. Készleten nem lévő termék esetén a 
feltüntetett árak és a megadott szállítási idők tájékoztató jellegűek, minden esetben függenek az 
aktuális beszerzési lehetőségektől is. 

A Webáruházban történő megrendelés során az alábbi fizetési módok lehetségesek: 

• Készpénzben, személyesen a Vállalkozás üzleteiben (4. pontban felsorolt) 

• Bankkártyával, személyesen a Vállalkozás üzleteiben (4. pontban felsorolt) 

• Utánvéttel a futárnak fizetve 

• Pick Pack Pontban fizetve 

• Foxpost csomagautomatánál fizetve 

• Előreutalással fizetve 

Készpénzes fizetés: 

A Vállalkozás üzleteiben történő személyes átvétel esetén a Vásárló/Fogyasztó a vételárat a termék 
átvételével egyidejűleg fizeti meg. 

Bankkártyás fizetés 

A Vállalkozás üzleteiben történő személyes átvétel esetén a Vásárló/Fogyasztó a vételárat a termék 
átvételével egyidejűleg bankkártyával fizeti meg. 

Utánvétes fizetés: 

Amennyiben a Vásárló/Fogyasztó házhozszállítást kér és készpénzzel egyenlíti ki a vételárat, a 
Vásárló/Fogyasztó az esetlegesen felmerülő kiszállítási költséget a termék átvételekor, a futárnak fizeti 
meg. 

Amennyiben a kiszállított termék vételárát a Vásárló/Fogyasztó a futárnak nem tudja megfizetni, vagy 
az áru a Vállalkozásnak fel nem róható okból nem adható át, a Vásárló/Fogyasztó köteles a 
Vállalkozásnak az áru rendelkezésre állításával és a kiszállításával kapcsolatos költségeit megfizetni. 

Pick Pack Pontos fizetés: 

Pick Pack Pont üzleteiben személyes átvételkor a Vásárló/Fogyasztó a vételárat a termék átvételével 
egyidejűleg készpénzzel vagy legtöbb üzletben bankkártyával is megfizetheti. A bankkártyás fizetés 
lehetőségéről az adott átvételi pontban az alábbi oldalon kaphat naprakész 
információt http://www.pickpackpont.hu/atveteli-pont 

Foxpost fizetés: 

Foxpost csomagautomatáknál a Vásárló/Fogyasztó a vételárat a termék átvételével egyidejűleg csak 
bankkártyával egyenlítheti ki.  

Előreutalásos fizetés: 

Amennyiben a Vásárló/Fogyasztó az előre történő átutalás fizetési módot választja, a Vállalkozás 
levelet küld az előreutalásos számlával, amely alapján a banki átutalás megtörténhet. A termék a 
vételárnak a Vállalkozás bankszámlájára történő beérkezését követően vehető át. Azon megrendelés, 
amelyre az előlegbekérő alapján 7 munkanapon belül nem érkezik meg az utalás összege a Vállalkozás 
bankszámlaszámára, előzetes értesítést követően törlésre kerül. Előreutalásos fizetésnél az eredeti 
számlát a Vásárló/fogyasztó az eszköz kézhezvételekor kapja meg. 

http://www.pickpackpont.hu/atveteli-pont


Árúhitellel történő fizetés: 

Amennyiben a Vásárló/Fogyasztó a webshop hitel fizetési módot választja, a Vállalkozás a 
megrendelési folymata lezárása után átirányítja a hitelező bank adtbekérő felületére, ahol elindíthatja 
az online hitelkérelmet. Sikeres hitel elbírálás után a megrendeléskor rögzített szállítási móddal a 
Vállalkozás teljesíti a megrendelést. a Webshop hitel fizetésnél az eredeti számlát a Vásárló/fogyasztó 
az eszköz kézhezvételekor kapja meg. 

Külföldi utas ÁFA visszaigénylés: 

A vállalkozás, személyes átvétel esetén, üzleteiben lehetőséget biztosit külföldi utasnak ÁFA 
visszaigénylésre a Global Blue partnerén keresztül. További információkat talál az alábbi 
oldalon. http://www.notebook.hu/kulfoldi_utas_afa_visszaigenyles 

 

6. Tájékoztató a jótállási jogokról 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. 
rendelet, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint a fogyasztó és 
vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények 
intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. NGM (IV.29) rendelet alapján a jelen jótállási jeggyel 
kapcsolatos jogokat a fogyasztó az alábbiak szerint érvényesítheti: 

(1) A jótállásból eredő jogok érvényesítésére a fogyasztási cikk tulajdonosa jogosult, feltéve, 
hogy a Ptk. alapján fogyasztónak minősül. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló 
foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. 

(2) A jótállási igényeket a Fogyasztó a Forgalmazóval szemben, annak értékesítési helyein, 
bármely telephelyén és fióktelepén közvetlenül is érvényesítheti. 

(3) A jogszabályon alapuló, kötelező jótállás időtartama sávos elrendezésű: 10 000 Ft–100 000 
Ft-ig 1 év, 100 001 Ft–250 000 Ft-ig 2 év, 250 000 Ft felett 3 év. A jótállási idő a termék, 
fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó vagy annak 
megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Amennyiben a fogyasztó a 
terméket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezi üzembe, akkor a jótállás kezdő időpontja 
a termék átadásának a napja. 

(4) Jótállás jog érvényesítése során a fogyasztó választása szerint 

a)  kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése 
lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe 
véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a 
jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet; 

b)  az ellenszolgáltatással arányos árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a kötelezett 
költségére maga kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, ha a kötelezett a 
kijavítást/kicserélést nem vállalta, vagy azt nem tudja megfelelő határidőn belül, a jogosult 
érdekeit figyelembevéve elvégezni; 

c)  elállhat a szerződéstől, feltéve, hogy a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, 
vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. 
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választott kellékszavatossági 
(jótállási) jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek 
megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt 
volt. 
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(5) A jótállási igény érvényesítéséhez be kell mutatni a terméket, a szabályosan kitöltött jótállási 
jegyet, ennek hiányában az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot (az Áfa törvény alapján 
kibocsátott számla vagy nyugta). 

(6) Az elveszett, vagy a forgalmazó által átadni elmulasztott jótállási jegy csak a vásárlási bizonylat 
(vagy a szerződés megkötését igazoló egyéb bizonylat) alapján pótolható. A jótállási jegyen történt, 
fogyasztónak felróható javítás, törlés, átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy 
érvénytelenségét vonhatja maga után. 

(7) Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 
munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, 
hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot 
akadályozza. 

(8) A kijavítást vagy kicserélést megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A 
Forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást legfeljebb 15 napon belül elvégezze. 
Amennyiben a termék első javítása alkalmával a javító szolgálat megállapítja, hogy a termék nem 
javítható, a termék kicserélését vagy a vételár visszafizetését 8 napon belül teljesíteni kell. 

(9) Ha a jótállás időtartama alatt a termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét 
meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése (árleszállítás, kijavítás, kijavíttatás) hiányában - a 
Forgalmazó köteles a terméket 8 napon belül kicserélni. Ha a termék kicserélésére nincs lehetőség, a 
vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló 
bizonylaton (számla vagy nyugta) feltüntetett vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére 
visszatéríteni. 

(10) Amennyiben a kijavításra átvett termék javítását a kötelezett nem tudja 15 napon belül elvégezni, 
legkésőbb a 15. napon köteles értesíteni a fogyasztót a kijavítás várható elkészültének idejéről. 
Amennyiben az ily módon meghosszabbított határidő meghaladja a 30 napot, a 30. napot követő 8 
napon belül köteles a forgalmazó a terméket kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs 
lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének 
megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott 
számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen 
elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. A kijavítás során a termékbe csak 
új alkatrész kerülhet beépítésre. 

(11) A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi 
csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. 

(12) A fogyasztó a hiba felfedezése után a legrövidebb időn belül köteles kifogását a forgalmazóval 
közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt 
kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó a felelős. 

(13) Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a 
terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a termék kicserélése, kijavítása 
esetén újból elkezdődik. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő — így különösen a kellék- és 
termékszavatossági, illetve kártérítési — jogait nem érinti. 

(14) A jótállásra kötelezett a jótállás ideje alatt a felelősség alól csak abban az esetben mentesül, ha 
bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A kötelezett a fogyasztó kifogásáról 
jegyzőkönyvet köteles felvenni, ennek másolatát a fogyasztónak át kell adni. Ha a kötelezett a 
fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról 
legkésőbb 5 munkanapon belül köteles értesíteni a Fogyasztót. 

(15) Amennyiben a Fogyasztónak a jótállással kapcsolatos minőségi kifogását kötelezett nem a 
fogyasztó igényének megfelelően rendezi, a Fogyasztó jogosult a lakóhelye szerint illetékes megyei 
(fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is 
kezdeményezni. 



(16) A Forgalmazó a termék eladásakor köteles a jótállási jegyen a készülék termék és gyártási 
számát egyeztetni, azt – a vásárlás napjának feltüntetése mellett – hitelesíteni, és a fogyasztónak 
átadni. 

(17) Elutasítható a jótállási igény az alábbi okokra visszavezethető hibák és azok elhárítása: 

(a) nem rendeltetésszerű használat; vagy a terméknek nem a használati útmutatóban foglalt 
utasításoknak megfelelő kezelése vagy működtetése esetén, ideértve - de nem kizárólag - a 
helytelen tárolást, leejtést, elemi kárt, erőszakos külső behatás okozta rongálást (törés, 
villámcsapás, áramingadozás stb.), egyéb a vásárlás után keletkezett okból bekövetkezett 
meghibásodást; (b) szakszerűtlen karbantartás vagy változtatás; (c) nem a gyártó által 
szolgáltatott vagy jóváhagyott szoftver, adathordozó, alkatrész, tartozék használata, és ennek 
következtében fellépő meghibásodás; 

A megrendelt termékekkel kapcsolatos kifogásokat a Vásárló/Fogyasztó a Vállalkozás 
ügyfélszolgálatán, a Vállalkozás üzleteiben vagy a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál 
jelentheti be. 

A Vállalkozás ügyfélszolgálatának elérhetőségei: 

• Székhely: 2040 Budaörs, Vasút u. 15. 

Központi telefon +36 1 555 2 888 

E-mail cím: notebook@notebook.hu 

 

7. Tájékoztatás a Fogyasztót megillető elállási és felmondási jogról 

 A Polgári törvénykönyv 8:1§ 3. pontja szerinti természetes személy Fogyasztót a Webáruházon 
keresztül kötött szerződése kapcsán elállási és felmondási jog illeti meg. 

Termék értékesítésre irányuló szerződés esetén a Fogyasztót 14 napon belül indokolás nélküli elállási 
jog illeti meg. Szolgáltatásra irányuló szerződés esetén, ha a Fogyasztó nyilatkozatának megtételét 
követően a teljesítés megkezdődik, a Fogyasztót 14 napon belül indokolás nélküli felmondási jog illeti 
meg. 

 A Fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát 

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén 
aa) a terméknek, 
ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az 
utoljára szolgáltatott terméknek, 
ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, 
ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első 
szolgáltatásnak, 
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától; 
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától 
számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. 

 A fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti 
időszakban is gyakorolja. 

A Fogyasztó elállási vagy felmondási jogát nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó 
egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. 
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Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az elállási 
nyilatkozatot 14 napon belül elküldi a Vállalkozásnak. 

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási, felmondási jogát határidőben, a 
jogszabályokkal összhangban gyakorolta. 

A Vállalkozás kötelezettségei a Fogyasztó elállása vagy felmondása esetén: 

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, a Vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való 
tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként 
megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A 
Vállalkozás a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal 
megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Vállalkozás a 
visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj 
nem terhelheti. 

Ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási 
módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. 

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Vállalkozás mindaddig visszatarthatja a 
Fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy 
kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe 
venni. Nem illeti meg a Vállalkozást a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza 
vissza. 

A Fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén 

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás 
közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Vállalkozásnak vagy a Vállalkozás 
által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a Vállalkozás vállalta, hogy a 
terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a 
terméket a határidő lejárta előtt elküldi. 

A termék visszaküldésének költségét a Fogyasztónak kell viselnie.  

A Fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához 
szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. 

Szolgáltatásra irányuló szerződés esetén amennyiben a Fogyasztó a teljesítés megkezdését követően 
mondja fel a szerződést, az elszámolás során a Fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a 
szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha 
azonban a Fogyasztó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a 
szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. 

 A Fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek 

 A Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási és felmondási jogát 

- 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; 

- olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Vállalkozás által 
nem befolyásolható, az elállásra, felmondásra nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától 
függ; 



- 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; 

- olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más 
termékkel; 

- olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi 
fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából; 

- lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának 
adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta; 

- 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 
elállási, felmondási jogát. 

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   

a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: „a szerződés megkötésének napjától számított 
14 nap elteltével jár le”; 

b) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, 
amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.”; 

c) több termék szolgáltatásakor: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az 
Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.”; 

d) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: „amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a 
fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.”; e) termék meghatározott 
időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: „attól a naptól számított 
14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy 
átveszi az első terméket.” 

 

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű 
nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 

Címzett: DIGITÁLTECH EUROPE KFT., 2040. Budaörs, Vasút u. 15., Központi telefon +36 1 555 2 888 

E-mail cím: notebook@notebook.hu 

 

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

 

mailto:notebook@notebook.hu


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 (A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog, ha lezárt csomagolású hang-, illetve 
képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást 
követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta, valamint 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.), 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 banki 
átutalásos 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 vagy a csere készüléket mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem 
kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte és az átvételre került. 

Ön 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 Ön viseli. 

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék 
jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó 
használat miatt következett be. 

A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében: Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül 
kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a 
szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. 
Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az 
általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét. 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta 

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

Címzett: DIGITÁLTECH EUROPE KFT., 2040. Budaörs, Vasút u. 15., Központi telefon +36 1 555 2 888 

E-mail cím: notebook@notebook.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:[1] 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:[2] 

A fogyasztó(k) neve: 

A fogyasztó(k) címe: 

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

mailto:notebook@notebook.hu
https://www.notebook.hu/admin/cms_page_edit/129#_ftn1
https://www.notebook.hu/admin/cms_page_edit/129#_ftn2
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8. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról 
szóló tájékoztató 

1. Kellékszavatosság 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 

Ön a DIGITÁLTECH EUROPE KFT  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. 

 

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 
DIGITÁLTECH EUROPE 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. 

2. Termékszavatosság 



Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. 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. 

 3. Jótállás 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 

Hibás teljesítés esetén a 151/2003. (IX.22.) Korm. r. alapján a DIGITÁLTECH EUROPE KFT. jótállásra 
köteles. 

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás 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. 

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól? 

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba 
oka a teljesítés után keletkezett. 

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 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól 
függetlenül megilletik. 

 

9. Tájékoztatás békéltető testülethez fordulás lehetőségéről 

A Fogyasztó az őt ért jogsérelem, fogyasztói jogvita orvoslása érdekében békéltető testülethez 
fordulhat. A Vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és címe: Pest Megyei 
Békéltető Testület, 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2. 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről 
(Ptk.), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 
26.)  Korm. rendelet, az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 
151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII tv. 
rendelkezései az irányadók. 

 

10. Hulladékkezelés 

Az elektromos, elektronikus berendezések az emberi egészségre és a környezetre veszélyes 
anyagokat tartalmaznak! A hulladékká vált berendezéseket elkülönítetten kell gyűjteni, és nem 
helyezhetők a kommunális hulladékkal azonos gyűjtőedénybe. A használt és hulladékká vált 
elektromos berendezések a forgalmazás helyén, vagy a használt berendezéssel jellegében és 
funkciójában azonos elektromos berendezéseket forgalmazóknál térítésmentesen leadhatók. 

A hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezések a lakosság számára elérhető 
hulladékgyűjtő udvarokon is térítésmentesen leadhatók. 

www.hulladekudvar.hu 

   

Budaörs, 2021. 01. 13. 

 

 

[1] Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése 

[2] A megfelelő jelölendő 
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