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Általános Szerződési Feltételek 

Érvényes: 2016. szeptember 1-től 

Bevezetés, cégadatok 

Kérjük, amennyiben vásárlója, felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen 

olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe 

szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti 

magára nézve. 

Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.motohotwear.com webáruházban (a 

továbbiakban: Webáruház) elérhető szolgáltatás igénybe vevő (továbbiakban: Vásárló) általi 

használatának feltételeit. 

A Vásárló a Webáruház használatával, megrendelésének elküldésével, illetve regisztrációjával 

elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket és magára nézve kötelező érvényűnek 

tekinti 

 

Üzemeltető: 

Név: Karsai Pécs Kft. 

Székhely: 7630 Pécs, Finn u.1. 

Levelezési cím: 7630 Pécs, Finn u.1. 

Képviselő neve: Karsai Béla  

Szerkesztő, webmester: Upsolution Kft.  

Cégjegyzékszám: 02-09-065412 

Bejegyző Bíróság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága 

Adószám: 11548890-2-02 

Számlavezető pénzintézet: CIB BANK Zrt. 

Bankszámlaszám: 10700093-67545759-51100005 

Telefonszám: (+36) (06) 30 247 2219 

Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@motohotwear.com 

 

1. A Webáruházban történő vásárlás feltételei 

1.1. Regisztráció 

A Webáruház tartalmának minden része bármely Vásárló számára ingyenesen, regisztrációval 

és regisztráció nélkül is elérhető. 

Ennek megfelelően a Webáruházban történő vásárlásnak nem szükséges feltétele az érvényes 

regisztráció, a Webáruház böngészésére valamint a megrendelni kívánt termék kiválasztására 

és megrendelésére bejelentkezés és regisztráció nélkül is lehetősége van a Vásárlónak. 

http://www.motohotwear.com/
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Vásárlónak a vásárlást megelőzően nem kell regisztrálnia, a nélkül is összeállíthatja kosarát, 

és amikor a megrendelését elküldi az Üzemeltető részére, ezzel egy érvényes regisztrációt is 

létrehoz a Vásárló. 

A felhasználói hozzáférési adatok - így különösen a jelszó - titokban tartásáért kizárólag a 

Vásárló felelős. Amennyiben a Vásárló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során 

megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul 

megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó 

használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni az Üzemeltetőt. 

A regisztráció során megadott jelszavát Vásárló bármikor módosíthatja a saját nevére 

kattintva az „Adataim” menüponton belül.  

Amennyiben pedig elfelejtette belépési jelszavát, a „Bejelentkezés” menüponton belül 

található „Elfelejtettem a jelszavam” feliratra kattintva és regisztrált e-mail címét megadva, 

Üzemeltető e-mailben egy új belépési jelszót küld Vásárló részére, melyet a belépést követően 

bármikor megváltoztathat. 

1.2. Regisztráció nélküli vásárlás 

Ha a Vásárló nem regisztrált Vásárló és nem is kíván regisztrálni, az nem akadálya annak, 

hogy megrendelést adjon le az általa kiválasztott termékre. Regisztráció nélküli vásárlás 

esetén a Vásárlónak a vásárlás befejezése után meg kell adni az e-mail címét, valamint a 

megjelenő felületen a megrendelés elküldését megelőzően, minden, a Üzemeltető által bekért 

adatot, mely a rendelés teljesítéséhez szükséges. Ebben az esetben a Vásárló a rendelési 

folyamatot ugyanúgy tudja véghezvinni, mint a regisztrált Vásárlók, annyi különbséggel, 

hogy nem kell regisztrálni a Webáruházban (a megrendeléssel egy időben egy regisztráció is 

készül, így legközelebb már nem szükséges megadni az adatokat). A 1.1 és az 1.4 pontokban 

meghatározott feltételek megfelelően irányadóak a nem regisztrált Vásárlóra is. Eltérés csak 

abban van, hogy nem kell regisztrálnia és így belépni a rendszerbe. 

1.3. Telefonos megrendelés 

Amennyiben a Vásárló nem kíván az online felületen adatai megadásával vásárolni, a 

menüpontok jobb sarkában megtalálható „Kapcsolat” menüponton belül megrendelést adhat 

le munkanapokon reggel 8 és délután 4 óra között, illetve lehetősége van visszahívást kérni, a 

telefonos megrendelés feladásához. 

A megrendeléshez a Vásárló személyes adatain kívül az alább megjelölt további adatokra lesz 

szüksége az Üzemeltetőnek, a megrendelés teljesítéséhez: 

 Termék (termékek) cikkszáma, megnevezése 

 darabszám 

 számlázási adatok (szállítási adatok, ha eltér a számlázási adatoktól) 

 e-mail cím és mobiltelefonszám, melyen értesíteni tudja az Üzemeltető a Vásárlót 

 fizetési mód megadása 

 bármilyen olyan információra, amit Üzemeltetőnek tudnia kell a megrendelés 

teljesítéséhez. (például: Munkahelyemre kérem a szállítást, vagy „a csomagot pénteki 

kiszállítással kéri a Vásárló stb.) 
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1.4. A termék kiválasztása, megrendelés elküldése 

A vásárló a Webshop menüpontban, miután kiválasztotta a termékkategóriát, választani tud a 

termékfajták közül. A Vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb 

ismertetőjét és vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gomb 

megnyomásával egy virtuális kosárba helyezheti. Ezt követően a „Vásárlás folytatása” gomb 

megnyomásával, folytathatja további termékek kiválasztását. Ha a kosárba helyezte minden 

megvásárolni kívánt terméket, akkor a „Tovább a Kosárhoz” gomb lenyomásával a kosár 

tartalma megjelenik. Itt a Vásárló még egyszer leellenőrizheti rendelésének helyességét, 

különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthatja, 

javíthatja is. A kosárban a termék mennyiségét is módosítani tudja a Vásárló, a mennyiség 

pontos megadásával, vagy akár a terméket törölheti is kosarából, a termék melletti „X” 

gombra kattintva. 

Ha a Vásárló nem kíván tovább nézelődni a Webshopban, akkor alul a „Tovább a Kosárhoz” 

gombra kattintva meg kell adnia a személyes adatokat (név, e-mail cím, telefon) számlázási 

illetve szállítási adatokat.  

A „Tovább” feliratú gombra kattintva a fizetési mód (bővebben a 1.8. pontban) kiválasztására 

van lehetőség. 

A fizetési mód és szállítási mód kiválasztását követően a „Tovább” gombra kattintva egy 

összegző felületre érkezik a Vásárló, ahol a rendelését még egyszer utoljára áttekintheti 

mielőtt elküldené az Üzemeltetőnek. Ha a Vásárló az összegző felületen mindent rendben 

talált, el kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket, majd az „Megrendelem” feliratra 

kattintva elküldi a Üzemeltetőnek a megrendelését. 

A rendelés feladása tehát a „Megrendelem” gombra kattintással történik, ami a Vásárló 

részére fizetési kötelezettséget keletkeztet! 

A megrendelés elküldését követően Üzemeltető ügyfélszolgálata telefonon keresztül felveheti 

a Vásárlóval a kapcsolatot a szállítás időpontjának, vagy esetlegesen felmerülő kérdések 

egyeztetése, tisztázása érdekében. Kérjük mindenképpen olyan telefonszám megadását, 

melyen munkaidőben a Vásárló elérhető. 

Ha a Vásárló a megrendelés elküldése előtt még nézelődni kíván, vagy módosítani szeretne az 

adatokon, akkor a „Vissza” feliratra kattintva, a kosár tartalmának törlődése nélkül tud 

nézelődni tovább a Webshopban, vagy módosítani tud a megadott adatokon. 

A megrendelések feldolgozása beérkezésüket követően munkanapokon 8 és 16 óra között 1-3 

munkanapon belül történik meg. 

Ha a Webshop a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben 

meghatározott áru nem áll rendelkezésére, erről haladéktalanul tájékoztatja a Vásárlót. 

1.5. Termékek ára 

A Webshopban feltüntetett árak a rendelés időpontjában érvényes árak, amelyeket a 

Webshopban a termékek mellett talál a Vásárló. Az árak bruttó árak, a 27% ÁFA-t 

tartalmazzák, azonban ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget.  
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A szállítási költséget a webshop automatikusan számolja a megrendelt termékek súlyából, 

terjedelméből, valamint a szállítási célországtól függően. A felszámított szállítási költséget a 

rendelés véglegesítésénél az összegzés képernyő mutatja meg a Vásárlónak. Amennyiben a 

Vásárló rendelkezik igazolt, nem Magyar Uniós adószámmal, és ezt megadja a rendelése 

folyamán, úgy a rendszer automatikusan nettó árakon fogja számolni a rendelést, és a számla 

is nettó értéken kerül kiállításra.  

Üzemeltető nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából 

eredően hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert 

nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (0 Ft). Ilyen esetekben az Üzemeltető nem 

köteles a terméket a Webáruházban hibásan feltüntetett áron szolgáltatni. Hibás ár feltüntetése 

esetén Üzemeltető a rendelés visszaigazolásában vagy azt követően ajánlja fel, a termék valós 

áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, 

hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül eláll 

a megrendeléstől. 

1.6. Adatbeviteli hibák javításának lehetősége 

Az adatbeviteli hibák javítására a rendelés elküldése előtt van lehetősége Vásárlónak a 

Webshop felületén, illetve a rendelés elküldése után adatmódosítást kérhet telefonon vagy e-

mailben, a „Kapcsolat” menüponton keresztül. 

1.7. Megrendelés visszaigazolása, szerződés létrejötte 

Üzemeltető legkésőbb az ajánlat megérkezését követő 48 órán belül automatikus 

visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Vásárló részére, hogy megrendelését a rendszer 

rögzítette. A megrendelés visszaigazolását tartalmazó e-mail végleges elfogadó 

nyilatkozatnak is minősül és a távollévők között kötött szerződés létrejöttét eredményezi. 

A visszaigazoló e-mail üzenetben az Üzemeltető tájékoztatja a Vásárlót a regisztráció során 

megadott adatokról, a rendelési adatokról, a rendelés beérkezésének dátumáról, a megrendelt 

termék adatairól, a várható kiszállítás idejéről, továbbá azokról az információkról, amit 

telefonos megrendelés esetén az ügyfélszolgálat a Vásárlóval telefonon keresztül egyeztetett. 

Amennyiben a Vásárló a rendelését már elküldte, és az Üzemeltető által küldött visszaigazoló 

e-mailben hibát vesz észre rendelésével kapcsolatban, köteles haladéktalanul, de legfeljebb 24 

órán belül felvenni a kapcsolatot a Üzemeltetővel - hiszen a Vásárló saját maga, a 

Webáruházon keresztül nem tudja törölni rendelését - az 1. pontban található elérhetőségek 

valamelyikén, hogy a hibát a lehető legrövidebb időn belül orvosolni tudja, annak érdekében, 

hogy ne kerülhessen sor nem kívánt rendelés teljesítésére. 

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári 

törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, 

valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 

2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a Vásárló és a vállalkozás 

közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá 

tartozik, és szem előtt tartja a Vásárlók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 

2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 
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Üzemeltető fenntartja a jogot a szerződéstől történő elállásra, amennyiben a Vásárló előre 

utalásos fizetési módot választott és a szerződés létrejöttétől számított 8 munkanapon belül 

nem fizeti meg Üzemeltető részére megrendelésének teljes vételárát. 

A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában, e-mailben kerülhet sor. 

A szerződéskötés nyelve magyar. 

A megkötött szerződés írásbeli szerződésnek minősül. Üzemeltető a szerződést iktatja, mely 

utólag hozzáférhető. Üzemeltető semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá 

magát. 

1.8. Fizetési módok 

Előre utalásos / online bankkártyás fizetés esetén a vásárló a megrendelt termékek szállítási 

egyéb szolgáltatási (beüzemelés) díjakkal növelt árát azok kiszállítását, illetve átvételét 

megelőzően fizeti meg az Üzemeltető számlájára banki átutalás / online bankkártyás fizetés 

útján. Előre utalás / online bankkártyás fizetés esetén külön költségeket nem számítunk fel. 

Előre utalásos fizetés esetén a fizetés teljesítéséhez szükséges hivatkozást a küldött e-mailhez 

csatolt díjbekérő kísérőlevelében találja meg. Előre utalás esetén a megjegyzés rovatban a 

megrendelés számot minden esetben szükséges feltünteti.  

Online bankkártyás fizetés esetén, a honlap automatikusan elnavigálja a vásárlót a PayPal 

felületére, ahol a fizetés Online megtörténik. A fizetés sikerességéről a PayPal értesíti a 

Üzemeltetőt és a Vásárlót. Kérjük, hogy a fizetés megkezdése előtt ellenőrizze a bankjánál, 

hogy a kártyájára van e fizetési limit beállítva 

Előre utalás / online bankkártyás fizetés esetén a vásárló a megrendelt termékek átvételére, 

kiszállítására csak a végösszeg Üzemeltető bankszámláján történő jóváírását követően 

jogosult.  

A számlát a csomag tartalmazza. 

1.9. Szállítás 

1.9.1. Szállítás módja 

A termékek kiszállítása a TNT Express Hungary Kft. szolgáltatásával történik.  

A vásárló vállalja a felelősséget, hogy a szállítási címen tartózkodó személy jogosult a termék 

átvételére. Az Üzemeltető erre vonatkozó későbbi reklamációt nem fogad el 

A termék várható szállítási idejét a megrendelést követően a TNT Üzemeltető telefonon 

egyezteti a Vásárlóval, valamint az erre vonatkozó információt a visszaigazoló e-mail is 

tartalmazza. 

A szállítás pontos időpontjáról az Üzemeltető, a szállítást megelőző nap, telefonon értesíti a 

Vásárlót.  
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Amennyiben a Vásárló a megjelölt időpontban nem tartózkodik a Vásárló által a rendelés 

során megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a szállító értesítést hagy a 

szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével a Vásárlónak lehetősége van 

megadott telefonszámon új szállítási cím és időpont megadására illetve egyeztetésére. 

A szállító a csomag kézbesítését a vásárlónak kétszer kísérli meg. Amennyiben a 2. kiszállítás 

is sikertelen, akkor a csomag visszaszállításra kerül az Üzemeltető részére. Ilyen esetben, ha a 

Vásárló utólag mégis kéri a termék újbóli (harmadszori) kiszállítást, köteles az új kiszállítás 

költségét átutalással előre megfizetni az Üzemeltető részére. Amennyiben a terméket a 

Vásárló a kiszállítások alkalmával nem veszi át (kivéve a sérült csomagolású termékek esetét) 

és azt a futárszolgálat az üzemeltető részére visszaszállítja, és csomag visszaérkezésének 

napjától számított 14 napig a Vásárló nem jelentkezik a termékért, az Üzemeltető a 

futárszolgálat által, a számára át nem vétel miatt visszaszállított csomag visszaszállítási 

költségével csökkentett vételárat visszautalja a Vásárlónak. 

A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével illetve az átvételt igazoló 

dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, tekintettel 

arra, hogy a Vásárlónak lehetősége van arra, hogy a csomag felbontásra kerüljön, és a 

terméket megtekinthesse. Ha a csomag felbontásra kerül és a Vásárló a termékkel 

kapcsolatban sérülés stb. nem talál, de a későbbiekben mégsem szeretné a terméket, akkor a 

szállító levél aláírása a továbbiakban nem zárja ki a távollévők között kötött szerződésekre 

irányadó elállási jog gyakorlását. A szállítólevél aláírásával Vásárló elismeri, hogy az átvett 

csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében 

foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék). 

Ha Vásárló sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről 

a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben az 

átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét 

megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Üzemeltető díjmentesen biztosítja. Az átvételt 

követően észlelt sérülésért Üzemeltető felelősséget nem vállal! 

1.9.2. Szállítás ideje 

A készleten lévő termékek kiszállításának határideje a kifizetés módjától függően, az áru 

indításától számított  1-2 nap. 

1.9.3. Szállítás díja 

Minden esetben a Webáruházban feltüntetett, a kiszállítást végző TNT Express Hungary Kft. 

által megadott hatályos díjszabásban rögzített díjak az irányadók. 

4. Elállási jog 

Vásárló, a Vásárló és vállalkozás közötti szerződésekről szóló 45/2014 (II.26.) 

Kormányrendelet értelmében, megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül 

jogosult a szerződéstől indoklás nélkül elállni. 

Vásárlót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja 

közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. 
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4.1. Vásárlót a következő esetekben nem illeti meg az elállási jog: 

 olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy 

kifejezett kérésére állított elő az Üzemeltető, vagy olyan termék esetében, amelyet 

egyértelműen a Vásárló személyére szabtak. 

 olyan zárt csomagolású termék esetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai 

okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Az ilyen termékek 

visszavétele nem várható el a Üzemeltetőtől, abban az esetben, ha a Vásárló a 

terméket már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, abból az 

okból kifolyólag, hogy a fenti esetekben nem zárható ki, hogy a termék emberi 

testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, ennélfogva a termék 

higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható. 

4.2. Elállási jog gyakorlásának a menete 

Ha Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát 

köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. 

pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az Üzemeltető részére. Vásárló 

határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fenti, elállásra irányuló nyilatkozatát a termék 

kézhezvételétől számított 14 napon belül (akár a 14. napon) elküldi az Üzemeltetőnek. 

A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 4. pontban meghatározott 

rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. 

Üzemeltető e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Vásárló elállási nyilatkozatának 

megérkezését. 

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail értesítés esetén az e-mail 

küldésének idejét veszi figyelembe Üzemeltető a határidő számítás szempontjából. A Vásárló 

levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy egyértelműen bizonyítható legyen a feladás 

dátuma. 

Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket az Üzemeltető 1. pontban feltüntetett 

címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől 

számított 14 naptári napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Vásárló a 

14 naptári napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak 

átadja) a terméket. 

A termék Üzemeltető címére történő visszaküldésének költsége Vásárlót terheli, kivéve, ha az 

Üzemeltető vállalta e költségek viselését. Üzemeltetőnek az utánvéttel visszaküldött csomagot 

nem áll módjában átvenni. 

Vásárlót a visszaszállíttatás költségén kívül az elállással összefüggésben egyéb költség nem 

terheli. 

Ha Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási 

nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül Üzemeltető visszatéríti a 

Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért 

fizetett) költséget is. Ha a Vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási 

módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Üzemeltető nem köteles visszatéríteni az ebből 
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eredő többletköltséget. Üzemeltető jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg 

vissza nem kapta a terméket, vagy Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt 

visszaküldte: a kettő közül Üzemeltető a korábbi időpontot veszi figyelembe. 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési 

módot alkalmaz az Üzemeltető, kivéve, ha Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez 

kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vásárlót 

semmilyen többletköltség nem terheli. 

Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, 

ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges 

használatot meghaladó használat miatt következett be. Az Üzemeltető tehát követelheti a 

termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot 

meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha 

szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Vásárló kifejezett kérésére a határidő 

lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését. 

Amennyiben az Üzemeltető helyettesítő termékkel teljesít, a termék visszaszolgáltatásával 

kapcsolatban felmerült költségek az Üzemeltetőt terhelik. Elállás esetén a visszaküldött árut 

az Üzemeltető jogosult szemléztetni, amelyről jegyzőkönyvet vesz fel. 

5. Szavatosság és Jótállás 

5.1. Szavatosság 

5.1.1. Kellékszavatosság 

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a 

Vásárló az Üzemeltető hibás teljesítése esetén a Üzemeltetővel szemben kellékszavatossági 

igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Vásárló 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 Vásárló érvényesíteni már nem tudja. 

Nem Fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves 

elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. 

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vásárló 

 

Elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott 

jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Gyártónak - másik kellékszavatossági igény 

teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a 

szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog 

teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet; vagy 

Az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a gyártó költségére 

kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a gyártó a kijavítást, kicserélést nem vállalta, e 

kötelezettségének megfelelő határidőben nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a 

kijavításhoz vagy kicseréléséhez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak 

nincs helye. 
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A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét 

azonban Vásárló köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Üzemeltető adott 

okot. 

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba 

felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az Üzemeltetővel. 

Vásárló közvetlenül az Üzemeltetővel szemben vagy a jótállási jegyen feltüntetett szerviznél 

érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

5.1.2. Termékszavatosság 

A termék (ingó dolog) hibája esetén a Fogyasztónak minősülő Vásárló - választása szerint - az 

5.1.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és 

termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.  

Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését 

kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell 

bizonyítania. 

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos 

minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő 

tulajdonságokkal. 

Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 

két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba 

felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől 

számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés 

késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős. 

Vásárló termékszavatossági igényét Üzemeltetővel szemben gyakorolhatja. 

A gyártó, Üzemeltető kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha 

bizonyítja, hogy: 

 a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy 

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. 

5.2. Jótállás 

Üzemeltető az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó egyes termékek tekintetében egy éves 

kötelező jótállást illetve egyes termékek tekintetében és a gyártó által önként vállalt jótállást is 

biztosít, melynek időtartama minden esetben a termék mellett feltüntetésre kerül. A 

Kormányrendelet értelmében a kötelező jótállás időtartama 1 év. 
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Jótállás esetén Vásárlót ugyanazon jogok illetik meg, mint az 5.1.1 pontban, a 

kellékszavatosságról szóló részben feltüntetettek. 

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

hiba oka a teljesítés után keletkezett. 

Vásárlót 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 Vásárlót a jótállásból fakadó 

jogok a 5.1.1 és 5.1.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. 

Jótállási igény az alább felsorolt iratok bemutatásával érvényesíthető: 

 A termékhez mellékelt jótállási jegy, 

 Üzemeltető által kiállított eredeti számla vagy nyugta  

Amennyiben a fentiek közül egy irat sem áll a rendelkezésére, Üzemeltető a vásárló neve, a 

vásárlás időpontja alapján igyekszik segíteni a számla pótlásában. 

A garanciális javítások, átvizsgálások átfutási ideje jellemzően 1-2 hét. 

A 72 órás csere csak azokra a termékekre vonatkozik, amelyek meghibásodása 

rendeltetésszerű használat során történt. Az egyértelműen nem rendeltetésszerű használatból 

eredendő (pl. leesés következtében összetört, beázott, ráléptek, stb.) meghibásodás esetén a 

csereigény teljesítésére az Üzemeltető nem köteles. 

Amennyiben a cserét követően bebizonyosodik a termék nem rendeltetés szerinti használata, 

vagy sérülése, a javítás költségeit, vagy a terméket a Vásárló köteles kifizetni. A 

csereigényről, vagy annak megtagadásáról minden esetben jegyzőkönyv készül. 

Teendők a termék 72 órán belüli meghibásodása esetén: 

A Fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelően a termékek 72 órán belül észlelt 

meghibásodása esetén a meghibásodott terméket Üzemeltető kicseréli. 

Ha Vásárló meghibásodást észlel a termékkel kapcsolatban, azt be kell jelentenie az 

Üzemeltető telefonszámán (bővebb információ, telefonszám a termékhez mellékelt jótállási 

jegyen van). Ha a bejelentés jogos, az Üzemeltető vállalja a termék cseréjét. 

A termék meghibásodása esetén a csomagolásban lévő, vagy a számlával együtt a Vásárlónak 

átadott jótállási jegy tájékoztatásának megfelelően kell eljárni. 

Portósan küldött csomagokat Üzemeltetőnek nem áll módjában átvenni, azt minden esetben 

visszaküldi a feladónak! 

A garanciális visszajuttatás költségeit minden esetben a Vásárló köteles viselni. 

Természetesen, ha a visszajuttatást követően kiderül, hogy anyaghibáról, vagy a garanciális 

feltételek alá eső problémáról van szó, akkor a szállítás költségét Üzemeltető megtéríti 

Vásárló részére. 
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Harmadik fél által javított, vagy szakszerűtlen kezelésből, beállításból és a garanciális 

feltételek alá nem eső problémák esetén a szállítás költségét Üzemeltetőnek nem áll módjában 

megtéríteni. 

Jótállási, szavatossági igényét az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül terjesztheti 

elő. 

Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, a Vásárló 

békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 7.4. pontban feltüntettettek alapján. 

6. Webáruház, honlap használatának további feltételei 

6.1. Felelősség 

Felhasználó a Webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy 

Üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni 

károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal okozott szerződésszegésért való felelősségen 

túlmenően. 

Üzemeltető kizár minden felelősséget a Webáruház használói által tanúsított magatartásért. 

Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Webáruház használata során harmadik 

személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. 

Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért és jogsértés 

gyanúja esetén teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések 

felderítése végett. 

A Felhasználók által a Webáruház használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a 

Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a 

Üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. 

Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Webáruház használata során a 

vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. 

Amennyiben a Webáruház, honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a 

Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót 

terheli a felelősség. 

Amennyiben a Felhasználó a Webáruház felületén kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt 

haladéktalanul jelezni a Üzemeltetőnek. Ha az Üzemeltető jóhiszemű eljárása során a jelzést 

megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak 

módosítására. 

6.2. Szerzői jogok 

A Webáruház egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a 

Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így 

különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Üzemeltető a szerzői jog jogosultja vagy a 

feljogosított felhasználója a Webáruházban, valamint a Webáruházon keresztül elérhető 

szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, 

illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb 



 12 

anyagokat, a Webáruház felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és 

egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). 

A Webáruház tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése 

vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából engedélyezett. A magáncélú 

felhasználáson túli felhasználás - például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- 

vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal - kizárólag az Üzemeltető előzetes 

írásbeli engedélyével lehetséges.  

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Webáruház 

használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a 

Webáruház felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely 

használatára, hasznosítására. A Webáruház rendeltetésszerű használatával járó 

megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú 

másolatkészítésen túl e szellemi alkotások az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül 

semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók. 

A Üzemeltető fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a 

www. motohotwear.com domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Üzemeltető által 

foglalt minden más domain névre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. 

Tilos minden olyan tevékenység, amely a Üzemeltető adatbázisának kilistázására, 

rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, 

kivéve, ha erre a Üzemeltető külön engedélyt ad. 

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a 

Üzemeltető által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a 

Üzemeltető adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő 

adatokat felülírni. 

A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy az Üzemeltető a Szolgáltatás 

igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi 

Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül 

felhasználhatja. 

7. Jogérvényesítési lehetőségek 

7.1. Panaszügyintézés helye 

Vásárló a termékkel vagy az Üzemeltető tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi 

elérhetőségeken terjesztheti elő: 

Név: Karsai Pécs Kft. 

Levelezési cím: 7630 Pécs, Finn u.1. 

Email cím: info@motohotwear.com 

Telefonszám: (+36)(06) 30 247 2219 

7.2. Panaszügyintézés módja 
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Az Üzemeltető a termékkel vagy az Üzemeltető tevékenységével kapcsolatos Vásárlói kifogás 

a 7.1 pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 30 munkanapon 

belül melybe a munkaszüneti napok ideje nem számít be - érdemben válaszol a Vásárló 

kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges 

helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket. 

Üzemeltető a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a 

szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a 

Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor az Üzemeltető a panaszról jegyzőkönyvet – 

melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz- vesz fel. 

Üzemeltető a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával 

közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg 

megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. 

Minden egyéb esetben az Üzemeltető az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. 

Üzemeltető a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az 

intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. 

A panasz elutasítása esetén Üzemeltető az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót. 

7.3. Panaszügyintézés ideje 

A Üzemeltető a Vásárló által előterjesztett kifogásokat a 7.1. pontban megadott közvetlen 

elérhetőségeken, hétköznapokon 09:00 - 17:00 óráig fogadja. 

7.4. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek 

Amennyiben Üzemeltető és Vásárló között esetlegesen fennálló Vásárlói jogvita 

Üzemeltetővel való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a 

lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és 

kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat az Üzemeltető székhelye szerint 

illetékes Békéltető Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak 

nyitva Vásárló számára: 

 Panasztétel a Fogyasztóvédelmi hatóságnál 

 Békéltető testület eljárásának kezdeményezése 

 

 Bírósági eljárás kezdeményezése 

 

8. Egyéb rendelkezések 

A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig az Üzemeltető tulajdonában marad. 

Üzemeltető jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók előzetes 

tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A tájékoztatást Üzemeltető a módosított 
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ÁSZF hatálybalépést megelőző kellő időben a Webáruház felületén közzéteszi. A módosított 

rendelkezések a hatályba lépést követően a honlap első használata alkalmával válnak 

hatályossá a Vásárlóval szemben, az ezt követő megrendelésekre vonatkozóan. 

Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a 

honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. Az Üzemeltető továbbá fenntartja a jogot, hogy a 

Webáruházat más domainnév alá helyezze át. 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2016.szeptember 1. 

 

 


