Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.mindenamisport.co.hu,
weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybe vevő
(továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon
technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.
A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
2. A Szolgáltató
Név: Yellowtradeco Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 33. A/C 1/1.
Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 33. A/C 1/1.
Képviselő neve: Turcsányi Györgyné
Cégjegyzékszám: 03-09-123467
Bejegyző Bíróság neve: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 23592401-2-03
Közösségi adószám: HU23592401
Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt.
Számlaszám: 12061002-01413773-00100007
E-mail cím, ügyfélszolgálati elérhetőség: mindenamisportwebaruhaz@gmail.com
Telefonszám: 06 70 201 4035
3. A honlapon folytatott tevékenység
Szolgáltató a webáruház kínálatában kizárólag eredeti, márkázott termékeket kínál megvásárlásra. A
feltüntetett árak bruttó árak, melyek nem tartalmazzák a szállítási költséget.
A webáruházban forgalmazott termékek a sport- és divatruházat, kiegészítők, tartozékok, lábbelik,
ajándéktárgyak és felszerelések széles körét foglalja magában.
A Mindenamisport Online áruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a
Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, illetve regisztráció nélkül is, továbbá magára
nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
4. Felhasználási feltételek
4.1. Felelősség
A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató
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.
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. Az Akciós termékek kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék
megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció lejárati dátuma.
A kategória nevére kattintva a benne szerelő 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 kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges
darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti.

Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti
az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is.
A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként
lehetőség van belépésre, regisztrációra vagy regisztráció nélküli vásárlásra.
A regisztráció esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám,
számlázási cím, valamint, ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy
jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon
tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben
új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. 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. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a
regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési
folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.
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
javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb
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megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás
adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.
Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Belépés menüpont segítségével
végezheti el. Belépés után a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott
megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.
A megrendelés elküldésekor Felhasználó a Megjegyzés rovatban megadhat számára fontosnak vélt
egyéb információkat, kéréseket Szolgáltató felé.
Bankkártyás vásárlás esetén a megrendelés véglegesítését követően a Felhasználó elhagyja a
webáruház felületét, a kártyás fizetési szolgáltató rendszerébe navigál, ahol kártyaadatainak
megadásával fizetheti ki vásárlásának ellenértékét. Az ott megadott adatok titkosított csatornán
keresztül, a webáruháztól függetlenül, annak kizárásával kerülnek felhasználásra. A kártyás fizetési
folyamat megszakítása esetén azt újra lehet kezdeni a webáruházba történő visszalépés után, a korábbi
rendelések menüben.
Ha Felhasználó termékek kosárba helyezését követően elhagyja a webáruház felületét, a későbbiekben
visszatérve a kosárban mentett termékekkel folytathatja a vásárlást.
5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
A Szolgáltató a megrendelés leadása után 48 órán belül visszaigazolja a Felhasználó megrendelését.
A visszaigazolás a Felhasználó ajánlatának elfogadását jelenti, amellyel a Szolgáltató és a Felhasználó
között létrejön a szerződés. Ha a Felhasználó nem kapja meg 48 órán belül a visszaigazolást, és erről
elektronikus levélben tájékoztatja a Szolgáltatót, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a
megrendelt termékeket nem köteles átvenni.
5.3. A szerződés létrejötte
A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása, illetve annak
visszaigazolása 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 Szolgáltató az automata rendelést megerősítő e-mailen felül küld a Felhasználó részére egy
második e-mailt (visszaiagazolás) 48 órán belül, amellyel a Felhasználó ajánlatát elfogadja. A
szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló visszaigazolás megérkezésekor jön létre, és
nem a megrendelés automatikus megerősítéséről szóló e-mail 48 órán belüli megérkezésével.
Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg a Felhasználóhoz, és a Felhasználó ezt 48 órán belül
nem jelzi a Szolgáltató felé, a szerződés nem jön létre.

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 Szolgáltató papíralapú számlát állít ki a Felhasználó által megadott adatok szerint, melyet a
szállítással egyidejűleg, a megvásárolt termékekhez mellékelve bocsát Felhasználó rendelkezésére.
Szervezetek, vállalkozások esetén lehetőség van előzetesen előlegszámla küldésére.
5.6. Fizetés
Azon fizetési módok a felsorolása, amelyet a honlap biztosít és ezek részletes bemutatása.
5.6.1. Utánvét
esetén Felhasználó a megrendelés ellenértékét a szállítást végző, Szolgáltatótól független Szállítónak
fizeti ki a termék(ek) átvételével egyidejűleg.
5.6.2. Bankkártyás fizetés
esetén a megrendelés elküldését követően a Felhasználó elhagyja a webáruház felületét, a kártyás
fizetési szolgáltató rendszerébe navigálva, ahol kártyaadatainak megadásával fizetheti ki vásárlásának
ellenértékét. Az ott megadott adatok titkosított csatornán keresztül, a webáruháztól függetlenül, annak
kizárásával kerülnek felhasználásra.
A kártyás fizetési folyamat megszakítása esetén azt újra lehet kezdeni a webáruházba történő
visszalépés után, a korábbi rendelések menüben.
Sikeres tranzakció esetén Felhasználó visszaigazoló emailt kap.
5.6.3. A Szolgáltató bizonyos rendelési összeg és rendelési mennyiség felett előleg megfizetését
kérheti utánvétes szállítás esetén, ezt Felhasználó elutasíthatja, ebben az esetben a szerződés nem
jön létre.
5.7. Átvételi lehetőségek, Szállítás
Megrendelések személyes átvételére nincs lehetőség, azok Felhasználóhoz való eljuttatása külső
Szállító igénybevételével történik.
5.7.1. szállítás az MPL futárszolgálattal
munkanapokon hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között történik a kiszállítás, lehetőség
szerint Felhasználó olyan címet adjon meg, ahol ezen időben tartózkodik, és a csomag átvételére
képes.
A Futárszolgálat kézbesítést megelőzően emailt küld Felhasználó részére a csomag érkezéséről, illetve
a kiszállítást megelőzően telefonon keresi Felhasználót. Sikertelen kézbesítés esetén Szállító értesítőt
hagy Felhasználónál, megadva elérhetőségét az újbóli, második kézbesítés időpontjának
egyeztetéséhez, illetve az át nem vett csomag az illetékes postahivatalban, postaponton 5 napig
átvehető.
A termék átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a csomagolás sérülésmentes-e.
Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, különösen törékeny, sérülékeny termék esetén, a
Felhasználó kérje a futártól jegyzőkönyv felvételét, mert a termék futártól való átvételével illetve az
átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami
azt jelenti, hogy az átvételt követően a Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást
végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll
módjában elfogadni.
Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét
megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja,
azonban ezt jegyzőkönyv felvételével szükséges igazolni. Az átvételt követően észlelt sérülésért a
Szolgáltató felelősséget nem vállal!
Több tételt tartalmazó megrendelés esetén Szolgáltató fenntartja a lehetőségét részteljesítésnek,
természetesen ismételt szállítási költségek felszámítása nélkül.

Szállítási költségek részletes megadása
- Magyar Posta házhozszállítás
- Postapontra
- MOL Postapontra
- Posta csomagautomatába
- Simple kártyás fizetéssel
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Szállítási határidő 3-10 munkanap, melytől Szolgáltató indokolt esetben eltérhet.
A Szolgáltató - eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem
nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a
terméket. A Szolgáltató késedelme esetén a Fogyasztó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a
póthatáridőn belül nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A Fogyasztó póthatáridő
tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta
vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva
a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.
Szolgáltató indokolt esetben más futárszolgálatot is igénybe vehet a kiszállítás teljesítéséhez.
6. Elállási jog
6.1. Elállási jog gyakorlásának menete
Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül
eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint
az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).
A terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az
általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy
(14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül jogosult elállni.
Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is
gyakorolja elállási jogát.
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles
eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában
feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Fogyasztó
felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt elállási nyilatkozat - mintát is. A
Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási
nyilatkozatát a Szolgáltató részére. Elállási nyilatkozat letöltése
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az előző pontokban meghatározott
rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre
irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.
Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő
értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő
számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt
érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére
indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon
belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt
elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.
A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A
Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék
visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.
Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának
kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített
valamennyi ellenszolgáltatást. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg

vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a
kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz
a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását
adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az
a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot
meghaladó használat miatt következett be.
Csere:
Fogyasztó szabad belátása szerint kérheti Szolgálatatól a megvásárolt termék cseréjét is, ebben az
esetben a cserével kapcsolatban felmerülő többletköltségek Fogyasztót terhelik. (visszaszállítás, újbóli
kiszállítás díja)
Visszaküldött terméke(ke)t kizárólag utánvét és portó nélküli csomagként veszünk át.
6.2. A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog
Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően,
ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a
Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát
elveszíti.
Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett
kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó
személyére szabtak.
Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást
követő felbontása után nem küldhető vissza.
7. Szavatosság
7.1. Kellékszavatosság
Ön a Yellowtradeco Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt
érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. (Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény rendelkezéseinek megfelelően.
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 (ár) arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve
mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli,
kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől
számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől
számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt
dolog esetén ez a határidő 2 hónap, de legfeljebb egy év.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással (Szolgáltatóval) szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétéle 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
Yellowtradeco 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.
(A kellékszavatosságról szóló tájékoztatás a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletén alapul.)
7.2. Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát
(Kellékszavatosság) 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.
7.3. Jótállás
7.3.1. A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm.
rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a
felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű
használatára vezethető vissza.
7.3.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére
történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az
üzembe helyezés napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre
vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt

termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi)
hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a
rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.
Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett
fel, így például, ha a hibát
-szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak
megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató
hibájára vezethető vissza)
-rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
-helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
-elemi kár, természeti csapás okozta.
Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél:
-elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási
igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével
összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan
állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Ügyfélnek
okozott érdeksérelmet.
-ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn
belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a
kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél – választása szerint – a vételár arányos leszállítását
igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három
munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a
meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére
figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak
törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél a terméket nem
tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése
(kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás
következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
7.3.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.
7.3.4. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a
hiba oka a teljesítés után keletkezett.
7.3.5. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és
jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan
érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül az Ügyfelet a jótállásból fakadó jogok a 7.1 és a 7.2
pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
7.3.6. A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő
termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

– így különösen kellék- és

7.3.7. Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az Ügyfél Békéltető
testületi eljárást kezdeményezhet, a 8.2. pontban feltüntettettek alapján.
7.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése
A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:
Név: Yellowtradeco Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 33. A/C 1/1.
Telefonszám: 06 70 201 4035
E-mail cím: mindenamisportwebaruhaz@gmail.com

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 3. §-a értelmében a jótállási igény a jótállási jegy bemutatásával
érvényesíthető.
A vállalkozás köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátani
olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól
olvashatóságát.
A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni.
A jótállási jegyen fel kell tüntetni:
a) a vállalkozás nevét, címét,
b) a fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, valamint - ha van - gyártási
számát,
c) a gyártó nevét, címét, ha a gyártó nem azonos a vállalkozással,
d) a szerződéskötés, valamint a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának vagy - a
vállalkozás vagy közreműködője általi üzembe helyezés esetén - a fogyasztási cikk üzembe
helyezésének időpontját,
e) a fogyasztó jótállásból eredő jogait, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit,
továbbá
f) az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.
(4)6 A jótállási jegynek utalnia kell arra, hogy a jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.
A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését
bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték (vételár) megfizetését igazoló bizonylatot - az általános
forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben
az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.
(151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 4. § (3))
8. Jogérvényesítési lehetőségek
8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja
A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az
alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Név: Yellowtradeco Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 33. A/C 1/1.
Telefonszám: 06 70 201 4035
E-mail cím: mindenamisportwebaruhaz@gmail.com
A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt
szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a
jegyzőkönyv másolati példányát. letölthető Panaszfelvételi jegyzőkönyv.
Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi
azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.
A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés
jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.
A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.
8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a
lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság
dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

- A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási
hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu
- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető
Testület elérhetősége: Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület, 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.),
A webáruház a Békéltető Testülettel az eljárás során köteles együttműködni.
- Bírósági eljárás kezdeményezése
Online vitarendezési platform Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók
beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó
jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a
fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. Ha
Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem
akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon Ön és a
kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni
kívánt vitarendezési testületet. Az online vitarendezési platform itt érhető el:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU
9. Egyéb
9.1. 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. Felismerhetően hibásan, tévesen
közölt árakon elküldött vásárlói ajánlatok, melyek a termék elvárható árától aránytalanul eltérnek,
vásárló értesítése mellett törlésre kerülnek.
9.2. Technikai korlátok
A honlapon 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.
9.3. Adatvédelmi szabályzat
A szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el: Adatvédelem
Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje:
Kiskunfélegyháza, 2017. október 21.

