
Általános Szerződési Feltételek 

Fontos: 

Kérjük Önt, hogy az Általános Szerződési Feltételeket szíveskedjen átolvasni, mert 

megrendelése elküldésével egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek 

tekinti és elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket továbbá tudomásul veszi, hogy 

rendelése fizetési kötelezettséggel jár. Abban az esetben, ha Ön nem ért egyet a jelen 

ÁSZF tartalmával, úgy nem jogosult a webáruház tartamának megtekintésére és a 

rendelés leadására. 

 

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) az FG-TECH KFT 

(székhelye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 38.; cégjegyzékszám: 03-09-110257; adószáma: 

12953651-2- 03; Bejegyző cégbíróság neve: Bács-Kiskun Megyei Bíróság, mint Cégbíróság, 

helyi önkormányzat nyilvántartási száma: 9993/2012, ügyiratszám: 39.490-2/2012 

Elérhetőségek paramentesito@gmail.com,+36203880193) 

és az FG-TECH Kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő 

Ügyfél (Vevő, Vásárló Ön) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. 

 

Tárhelyszolgáltató adatai: 
Cégnév: DOTROLL Kft. 

Székhely:1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. 

Adószám: 13962982-2-42 

Cégjegyzékszám: 01-09-882068 

Email: support@dotroll.com 

 

Tulajdonjog 
 

Az áruházban található termékadatok, fotók, leírások az FG-TECH Kft tulajdonát képezik, 

ezért azok összegyűjtése, lementése, másolása, tárolása, vagy közzététele csak az FG-TECH 

KFT előzetes engedélyével lehetséges. Az oldal kialakítását és tartalmát magyar és 

nemzetközi törvények védik. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat 

fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük. 

Kérdések esetén ügyfélszolgálatunk a fenti elérhetőségek bármelyikén készséggel áll 

rendelkezésére. 

 

Tartalomjegyzék 

 Általános tudnivalók 

 A webáruházban kapható termékek és szolgáltatások Rendeléssel kapcsolatos 

információk 

 A megrendelt termék házhozszállítása és díjfizetési módok Jótállás 

 Elállás joga 

 Elállási jog gyakorlásának menete 

 Adatvédelem 

 Panaszkezelés 

 

Általános tudnivalók 



 

Jelen ÁSZF minden olyan adásvételre és szolgáltatás igénybevételre kiterjed, melyet Ön mint 

Vevő a paramentesito.hu áruházból történő megrendeléssel kezdeményez. A paramentesito.hu 

web áruházbantörténő vásárlás elektronikus úton lehetséges, Interneten keresztül a 

kiválasztott termékek kosárba helyezésével és a megrendelési folyamat végigvitelével. 

Telefonon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket ügyfélszolgálatunk rögzíti, és minden 

esetben e- mailben, vagy telefonon visszaigazolást küld Önnek. Az ezt követő vásárlási 

folyamat és az arra érvényes feltételek az így leadott megrendeléseknél is megegyeznek az 

interneten leadott rendelések folyamataival és ezért jelen ÁSZF is egyaránt vonatkozik rájuk. 

 

A paramentesito.hu webáruházban böngészni szabadon, regisztráció nélkül is lehet. A 

vásárlás mind regisztrációval, mind anélkül lehetséges. Az áruházban mindenki jogosult 

vásárolni, aki elfogadja jelen ÁSZF feltételeit. 

 

A megrendelés leadása után néhány percen belül a megrendelés beérkezéséről rendszerünk 

automata visszaigazoló levelet küld a Vevőnek, ez azonban még nem minősül szerződésnek. 

A szerződés akkor jön létre, amikor ezt követően egy második levélben visszaigazoljuk a 

megrendelést, vagy telefonon termékfelelőseink értesítik Önt a megrendelése elfogadásáról. A 

megrendelést Ön a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosíthatja, illetve 

lemondhatja. A módosításra/törlésre telefonon és elektronikus levélben van mód. Az ÁSZF 

nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem kereshető vissza, 

magatartási kódexre nem utal. 

 

A szerződés nyelve magyar. 

 

A megrendelések teljesítési ideje, visszautasítása: A rendelések teljesítése ideje általában 1-4 

munkanap.. A raktárkészlet függvényében ettől eltérhet a tényleges teljesítési idő, azonban 

erről Vevő tájékoztatást kap e-mailben, vagy telefonon. 

 

Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes 

egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően 

kerülhet sor! A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az 

összeg küldőjének részére. 

 

Árak: Az áruházban feltüntetett árak érvényes fogyasztói árak. Visszaigazolást követően a 

rendelés fizetendő végösszege nem változik. A legnagyobb gondosság mellett is előfordulhat 

azonban, hogy áruházunkban technikai hiba miatt a piaci ártól jelentősen eltérő téves ár 

jelenik meg. Ilyen esetben az áru elküldése előtt egyeztetés végett telefonon (vagy e-mail-ben) 

megkeressük Önt. Az ilyen megrendeléseket nem tekintjük érvényesnek, és az ebből eredő 

károkért cégünk nem vállal felellőséget. 

Akciós árak: Az áruházban feltüntetett akciós kedvezmények a készlet erejéig érvényesek. 

Fenntartjuk a jogot, hogy a piaci körülmények kedvezőtlen változása esetén (különös 

tekintettel a devizaárfolyamokra) napon belül is módosíthassuk. A már leadott megrendelések 

ára nem változik. 

Kedvezményes kuponok: Áruházunk rendszeresen további kedvezményekre jogosító 

kuponokat biztosít vásárlóink, látogatóink részére. A kuponok érvényessége, amennyiben azt 

külön nem jelezzük, a rendelkezésre bocsátástól számított 1 naptári hét. 

A hét TOP 5 terméke: Weboldalunkon minden héten meghirdetünk 5 terméket, melyeket a 

kedvezményes áron felül ingyenes szállítással biztosítunk vásárlóink számára. A választék 

minden héten, a csütörtöki napon változhat. 



Képek: A megjelenített képek esetlegesen eltérhetnek a valóságtól, és bizonyos esetekben 

csak illusztrációként szerepelnek. Nem vállalunk felelősséget a technikai ismertetők, a 

beszállító által, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változtatása 

miatt. 

 

A webáruházban kapható termékek és szolgáltatások 
 

A webáruház termékkínálatát a bal felső termékek menüpontban találja. Elsősorban 

párászabályzó és légkezelő berendezéseket, és ehhez kapcsolódó szolgálatásokat kínál az 

áruház. 

A kínált termékeket több fő kategóriába soroltuk, és rendszereztük őket, mint pl. 

- Páramentesítő - Penészmentesítő 

- Páratartalom mérés 

- Adszorpciós párátlanítók 

- Ventilátor, szélgép 

- Párásító készülék 

- Klíma 

 

Rendeléssel kapcsolatos információk 

 

A termékek vagy szolgáltatások megrendelését egyszerűen elvégezheti a webes felületen. 

Nem kötelező regisztrálni, de a regisztráció azzal az előnnyel jár, hogy újbóli vásárlás esetén 

nem kell újra beírni az adatait, mert ha megadja felhasználónevét, és jelszavát, akkor a 

rendszer felkínálja a korábban elmentett adatait. 

 

A webes felületen túl rendelését leadhatja a fenti elérhetőségeink bármelyikén, tehát pl. 

emailben, telefonon vagy levélben is. 

 

Árak: A webáruházban bruttó árak kerülnek feltüntetésre, melyek már tartalmazzák a 

törvényben előírt ÁFÁ-t, de nem tartalmazzák a szállítási költséget. A szállítási költség a 

termék súlyának függvényében változik. A díjtáblázatban pontosan láthatja ezeket a sávokat: 

Házhoz szállítás díjszabása 

 0 -5 kg-ig bruttó 1.400 Ft (pl. akkus fúrók, mérőműszerek, szűrők, tartozékok) 

 5.1 -17 kg-ig bruttó 1.900 Ft (pl. háztartási páramentesítők, háztartási készülékek) 

 17.1 - 30 kg-ig bruttó 3.000 Ft (pl. 2 páramentesítő együtt) 

 30.1 - 45 kg-ig bruttó 3.500 Ft (pl. 3 páramentesítő együtt) 

 45.1- 60 kg-ig bruttó 6.000 Ft 

 60.1 kg felett bruttó 9.000 Ft 

Külön csomagolási költséget nem számítunk fel. A pontos szállítási költségről a rendelés 

folyamatában, annak véglegesítése előtt is tájékoztatjuk. 

 

A házhozszállítás a GLS futárszolgálat segítségével történik. Amennyiben személyesen 

szeretné átvenni az árút, telephelyünkön előre egyeztetett időpontban erre is van lehetősége. 

 

A rendelések feladásakor a Vevő eldöntheti, hogy regisztrációval, vagy anélkül kíván 

vásárolni. A regisztráció nélküli vásárláskor a webáruház csak a megrendelés teljesítéséhez 

minimálisan szükséges adatokat kéri megadni (számlázási adatok, illetve kiszállításkor 



szállítási adatok). A regisztráció nélküli vásárlásnál a bolthely.hu/paramentesito webáruház 

rendszerében nem jön létre regisztrált vevő, így az ismételt vásárlások sem kötődnek egy 

konkrét személyhez. 

 

A rendelések folyamatos feldolgozása munkanapokon 8-16 óra között történik. Rendelését 

természetesen más időpontokban is leadhatja. 

 

48 órán belüli rendelés visszaigazolás: A Szolgáltató köteles a Vevő részére a megrendelés 

leadását követő 48 órán belül emailben visszaigazolni a leadott rendelést. Amennyiben ez 48 

órán belül nem történik meg, úgy a Megrendelőt nem köti a megrendelése és nem köteles a 

kiszállított terméket átvenni. 

 

A Vevő-, illetve a rendelés adatokat a webáruház védett, biztonságos adatbázisban tárolja, és 

megőrzi, azonban azokat harmadik félnek nem szolgáltatja ki, kivéve ha a szerződés 

teljesítésekor a harmadik fél, a megrendelés teljesítésében részt vesz (pl. futárszolgálat). 

Ekkor azonban az alvállalkozók a cégünk által átadott személyes adatokat más célra 

semmilyen módon nem jogosultak felhasználni, illetve további személyeknek átadni. 

Amennyiben a Vevő részéről írásbeli kérés érkezik a vevőadatok törlésére, akkor azokat 

adatbázisunkból törüljük. Az adatok felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos 

szabályozásának megfelelően történik. 

 

Rendelés feladása 
  

A termékek között regisztráció nélkül is böngészhet. 

  

A vásárlás regisztrációval és regisztráció nélkül is megtörténhet. 

 Regisztrált vásárlóként történő vásárlás előnye, hogy nyomon követheti aktuális 

vásárlásait, visszakereshet régi vásárlásaira. Visszatérő vásárlás esetén nem szükséges 

újra adatainak megadása. 

A regisztrációhoz szükséges adatok:  
név / e-mail cím 

 Regisztráció nélküli vásárlás esetén nem jön létre regisztrált vevő. 

  

A megrendeléshez szükséges adatok:  
név / e-mail cím / telefonszám / számlázási cím / szállítási cím 

Ezek az adatok bármikor megváltoztathatók. Mobiltelefonszám megadására a gördülékenyebb 

kiszállítás miatt van szükség. 

Az adatokat egyéb célokra nem használjuk fel, azokat bizalmasan kezeljük. 

  

Megrendelés menete: 
A megrendelés történhet bejelentkezett/regisztrált ügyfélként és vendégként. 

Bejelentkezés: A főoldalon keresztül a Bejelentkezés menüpontban regisztrált e-mail cím és 

jelszó megadásával. 

Termék kosárba helyezése: A kiválasztott terméket a „Kosárba” gombra kattintva helyezze a 

kosárba. Ha a termék belekerül a kosárba, megtekinthető a kosár tartalma, a „Kosár” gombra 

kattintva. A kosár tartalmát módosíthatja, és a kosárból a termékeket törölheti a „Törlés” -re 



kattintva. Minden további termék kosárba helyezéséhez kattintson a képek mellett található 

„Kosárba” gombra. A Kosárban megnézhetjük a kosár tartalmát és tovább léphetünk a 

Fizetésre. 

A rendelés véglegesítése során a vásárlónak el kell fogadnia az Általános Szerződési 

Feltételeket és kijelenti, hogy tudomásul veszi, hogy rendelése fizetési kötelezettséget von 

maga után. 

„Vendég” vásárlóként a számlázási/szállítási adatok, fizetési mód, esetleges megjegyzés 

megadása és az ÁSZF megismerését és elfogadását követően a MEGRENDELÉS gombbal 

véglegesíthet rendelését. A megrendelés elküldése fizetési kötelezettséggel jár! 

„Regisztrált / Visszatérő vásárklóként” a belépést követően módosíthatja számlázási/szállítási 

adatait, fizetési módot, megjegyzést írhat rendeléséhez. Rendelését a MEGRENDELÉS 

gombbal véglegesítheti. A megrendelés elküldése fizetési kötelezettséggel jár! 

A rendelés elküldése után rendszerünk a megrendelést rögzíti, és automatikus e-mailben 

visszaigazolja. Amennyiben a visszaigazoló e-mail 2 órán belül nem érkezik meg a 

regisztrációkor megadott e-mail címre kérjük, az ügyfélszolgálatunkon keresztül jelezze 

felénk. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a megrendelés részletes adatait. A szerződés a 

visszaigazoló e-mail kiküldésével jön létre. A megrendelés adatait rendszerünk tárolja. 

Megrendelése távollévők között kötött írásos szerződésnek minősül. FONTOS! A helytelenül 

megadott e-mail cím vagy a postafiók tárhelyének telítettsége megakadályozhatja az 

automatikus visszaigazolás kézbesítését! 

Az e-mailben található rendelési számra hivatkozva elérhetőségeink bármelyikén érdeklődhet 

megrendelésével kapcsolatban, vagy weboldalra belépve nyomon követhető a rendelés. A 

megrendelését a nap bármely időpontjában leadhatja. A megrendelések feldolgozása 

munkanapokon 8 órától 14 óráig történik. 

Módosítás a rendelés leadása után: A leadott/visszaigazolt rendelésen módosítani 

ügyfélszolgálaton keresztül e-mailben, telefonon tud. 

  

Fizetés: 
A fizetendő végösszeget a megrendelés összesítője tartalmazza. A megrendelés ellenértéke 

több módon is fizethető: 

1. Banki átutalás – előreutalás: A megrendelést visszaigazoló e-mailben található összeget a 

megadott bankszámlaszámra utalva. A megrendelt termék az átutalás számlára érkezését 

követően kerül feladásra. 

2. Utánvét: A megrendelt termék árát átvételkor a futárnak készpénzben vagy bankkártyával 

kell kifizetni. 

3. Online bankkártyás fizetés: A CIB Bank elfogadó rendszerén keresztül. 

4. Készpénzes vagy bankkártyás fizetés személyes átvételkor. 

  

 

A megrendelt termék házhoz szállítása és díjfizetési módok 

 

Szállítási módok: 
 

A megrendelt terméket előre egyeztetett időpontban átveheti telephelyünkön, vagy kérhet 

házhozszállítást is. A termékeket a GLS futárcég szállítja Önnek házhoz 8-17 óra között. 

Igény esetén, és felár ellenében egyes településeken lehetőség van későbbi, vagy hétvégi 

kiszállításra is. Ennek a részleteit adott esetben kérjük, egyeztesse velünk elérhetőségeinken, 

mert ennek lehetősége és költsége szállítási hely, és időszak függvényében változhat. 

 

Amennyiben a kiszállítás időpontjában nem tartózkodik otthon, kérjük adjon meg más 



szállítási címet, pl. munkahelyének, vagy ismerősének a címét. 

 

A futárszolgálat sikertelen kézbesítés esetén másnap is megpróbálja kézbesíteni a csomagot. 

Amennyiben a Vevő nem veszi át a csomagot, úgy a szállítási költséget ráterheljük. 

 

Külföldi szállítás 
 

Az FG-TECH KFT vállalja a csomagok külföldi kézbesítését is. Ennek díja és módja 

országonként változik. Külföldi szállítás esetén kérjük, egyeztessen vevőszolgálatunkkal. 

 

Fizetési módok 
 

A vevő által fizetendő teljes összeg mind a rendelés visszaigazolásában, mind pedig a 

megrendelő adatlapon a rendelés véglegesítése előtt látható. 

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítőjén, és a visszaigazoló levélben minden 

költséget tartalmaz. 

Jelenleg négy fizetési mód közül választhat: 

1.Utánvét: A visszaigazolásban szereplő teljes összeget a termék átvételekor kell kifizetni 

készpénzben vagy bankkártyával. 

2.Átutalás: A visszaigazolásban található bankszámlára kell utalni a teljes összeget. Igény 

esetén proforma számlát is küldünk a Vevőnek. Miután az összeg megérkezik a 

bankszámlánkra, haladéktalanul átadjuk a terméket a futárnak. Átutalás esetén a csomag 

kézbesítésekor a Vevőnek semmit sem kell fizetnie. 

3.Készpénzes fizetés: Előre egyezetett időpontban telephelyünkön is átveheti és 

készpénzben/bankkártyával kifizetheti a terméket. 

4. Bankkártyás fizetés a CIB bank rendszerén keresztül. 

 

A szállítási határidő általában 1-4 munkanap. Ennél hosszabb szállítási határidő esetén 

egyeztetünk a megrendelővel. 

A csomag megérkezésekor 

A számlát és a jótállási jegyet a csomagra ragasztva, vagy a csomag tetejében találja. 

Amennyiben külső sérülést  észlel a csomagon, feltétlen bontsa fel a futár előtt, vetessen fel 

jegyzőkönyvet, és ne vegye át. Kérjük, ellenőrizze a számlát és a jótállási jegyet is, hogy azok 

érvényesen kerültek-e kiállításra és kitöltésre. Amennyiben szabálytalanságot észlel, kérjük, 

jelezze ezt ügyfélszolgálatunk felé. A rosszul, vagy szabálytalanul kiállított, vagy hiányzó 

számla, vagy jótállási jegy esetén cégünk ugyanúgy vállalja kötelezettségeit. A Vevő joga 

nem sérülhet. 

 

Csak abban az esetben rendeljen, ha ki tudja fizetni! 

Csak akkor rendeljen wegáruházunkban, amennyiben a termék ellenértékét átvételkor ki is 

tudja fizetni. Amennyiben a Vevő nem veszi át a terméket, akkor a szállítás díját ráterheljük. 

Újabb csomagot csak előreutalás esetén küldünk számára. 

 

Jótállás 
 

A webshopban található termékekre a kötelező jótállási idő minimum 1 év, de több termékünk 

esetében is 2 éves jótállást nyújtunk. Az adott termékhez tartozó jótállási időről a leírásban 

pontosan tájékozódhat. A jótállási idő általában a termékleírásban a műszaki adatok alatti 



részen található. 

 

A jótállási idő akkor kezdődik, amikor a fogyasztó átveszi a terméket. Természetesen a 

gyártó/jogszabály által biztosított jótállás mellett a törvény által biztosított szavatossági jogok 

is érvényesek. 

 

Fogyasztói szerződés esetén Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő 

alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. 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. 

 

Csere 3 munkanapon belül 
 

Amennyiben a Vevő 3 munkanapon belül érvényesíti csereigényét, akkor a hibás terméket 

kicseréljük, feltéve, hogy a meghibásodás akadályozza a rendeltetésszerű használatot. 

 

Meghibásodott termék esetén 
 

Amennyiben meghibásodott a terméke, akkor a szállításkor mellékelt jótállási jegyen 

megjelölt elérhetőségeken, vagy cégünk bármely elérhetőségén kaphat bővebb felvilágosítást. 

 

Körültekintően csomagolja be a hibás terméket, hogy az a szállítás során ne sérüljön. A 

jótállási jegyre jól olvasható módon írja rá a hibajelenséget. A számla másolatának csatolása 

megkönnyíti az ügyintézést. 

 

Jótállási időn belül történt meghibásodás esetén az FG-TECH KFT saját költségén futárt küld 

a hibás termékért, majd a hiba elhárítása után vissza is szállítja azt az ügyfélhez, de 

természetesen személyesen is leadhatja a terméket telephelyünkön egy előre egyeztetett 

időpontban. 

 

A jótállás akkor érvényesíthető, ha a Vevő betartotta a használati utasításban leírtakat, és 

rendeltetésszerűen használta a terméket. Kérdés esetén a szerviznek kell bizonyítani, hogy a 

meghibásodást a nem rendeltetésszerű használat okozta. 

 

Elállási jog: 
 

Amennyiben a Vásárló Fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között 

kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § értelmében a webshopban 

vásárolt termékek tekintetében. (Fogyasztó: minden természetes személy). Ennek alapján 

jogosult az áru átvételét követő 14 napon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól. Ebben az 

esetben Szolgáltató köteles a Fogyasztó által kifizetett teljes összeget haladéktalanul, de 

legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül 

visszatéríteni, ideértve a kiszállítás költségét is. 

 

Elállási jog érvényesítése esetén a fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és 

működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő 

értékcsökkenésért felel. 

 

Elállási jog gyakorlásának a menete: 



A fogyasztó az elállási jogát az elállásra/felmondásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozata 

útján gyakorolhatja. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal úgy köteles az 

elállási szándékáttartalmazó elállási nyilatkozatot az alábbi elérhetőségek egyikére elküldeni: 

Postázási cím: FG-TECH KFT, 6000 Kecskemét, Izsáki út 38. Email cím: 

paramentesito@gmail.com, paramentesito@paramentesito.hu 

Tel: 0620/3880-193 

 

Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja az elállási nyilatkozat mintát is, innen tölthető le. 

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől 

számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég 

csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a 

postára adás dátumát, emailen keresztül történő értesítés esetén az email küldésének idejét 

veszi figyelembe. 

 

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket FG-TECH KFT, 6000 Kecskemét, 

Izsáki út 38. címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől 

számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 

napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A 

megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban 

felmerülő költségeket. A megrendelőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. A Szolgáltató 

azonban nem köteles 

a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált 

legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A 

Szolgáltató jogosult 

a Fogyasztó által kifizetett teljes összeg visszafizetését mindaddig visszatartani, amíg vissza 

nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte. 

A Szolgáltató visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal 

egyezőfizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez 

kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót 

semmilyen többletköltség nem terheli. A Fogyasztó csak a termék jellegének, 

tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó 

használatból eredő értékcsökkenésért felel. A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy az 

elállási jogot a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározottak szerint 

gyakorolja. 

 

Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban 

történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék 

esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül 

élhet a Fogyasztó az elállási joggal. 

 

Amennyiben a vállalkozás az elállási vagy felmondási jogra vonatkozó tájékoztatási 

kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az elállási vagy felmondási idő 12 hónappal 

meghosszabbodik. Ha a vállalkozás a termék kézhezvételének vagy a szerződés 

megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a 

tájékoztatást, úgy az elállásra vagy felmodásra nyitva álló 

határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap. 

A fogyasztó a szerződés megkötésének mapja és a termék átvételének napja közötti 

időszakban is gyakorolja elállási jogát; 

 

https://paramentsito.hu/image/catalog/aszf/Elallasi_nyilatkozat_Paramentesito.pdf
https://paramentesito.hu/download/elallasi_nyilatkozat_paramentesito.pdf


A Fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alól kivételek: 

- 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, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott 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; 

- romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 

- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból 

az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; · olyan termék tekintetében, amely 

jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;· olyan 

alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem 

befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi 

szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől 

számított harmincadik napot követően kerül sor; 

- 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; 

- hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével; 

- nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében; 

- lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, 

személygépjármű- kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó 

szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési 

határnapot vagy határidőt kötöttek ki; 

- 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 a 20. § szerinti jogát. 

 

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató 

[3. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez] 

 

1. Kellékszavatosság 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 

Ön az FG-TECH 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. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év. 

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 

az FG-TECH KFT 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 az FG-TECH KFT vállalkozás a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 

alapján az illetve a rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkekre (10 000 Ft 

feletti értékű termékekre) a kötelező 1 év jótállást vállal. 

Az FG-TECH KFT jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, 



hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 

 

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? 

Hibás teljesítés esetén a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján FG-TECH KFT 1 év 

jótállásra köteles a 10 000 Ft bruttó vételár feletti fűtő-, légkondicionáló- és egyéb légállapot-

szabályozó berendezések és a honlapon található minden egyéb termék esetében. 

A jótállás kezdő időpontja a termék fogyasztónak történő átadásának a napja. A rögzített 

bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként 

nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell 

megjavítani. Amennyiben a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és 

felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál 

közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik. Ha a 

fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 

számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja 

értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, 

hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. 

 

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. 

 

Adatvédelem 

 

Részletes adatvédelmi nyilatkozatunkat itt olvashatja. 
 

Az Adatvédelmi Szabályzat célja, hogy rögzítse az FG-TECH KFT. (székhely: 6000 

Kecskemét, Izsáki út 38., cégjegyzékszám: 03-09-110257, nyilvántartó hatóság: Bács-Kiskun 

Megyei Bíróság mint cégbíróság, adószám: 12953651-2-03) által alkalmazott adatvédelmi és 

adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját. 

 

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, 

minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, 

hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben 

tartsák a személyes adatainak feldolgozása során (adatvédelem). 

FG-TECH Kft. (a továbbiakban: Eladó, Adatkezelő), mint Adatkezelő kijelenti, hogy az általa 

üzemeltetett webáruház működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos 

jogszabályban előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos 

jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el. 

- Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi 

LXIII. Törvény; 

- Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. 

törvény; 

- Az 2001.évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény; 

- Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény; 

- Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII törvény; 

https://paramentesito.hu/adatvedelmi-nyilatkozat


Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő 

rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha 

valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az 

oldalon, vagy az oldal közvetítésével. Személyes adatnak minősül bármely meghatározott 

(azonosított, vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba 

hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat 

az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel 

helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül, 

vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, 

gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. 

[2011. évi CXII. törvény] 

 

Az adatkezelő megnevezése 

Név: FG-TECH KFT 

Székhely: 6000 Kecskemét, Izsáki út 38. 

Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Izsáki út 38. 

Telefonszám: +3620/3880193 

Email cím: paramentesito@gmail.com 

 

A felhasználók ezeken a címeken kérhetik adataiknak törlését, vagy módosítását. 

 

A kezelt személyes adatok köre 

Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő 

személyes adatokat: 

- felhasználónév, 

- saját e-mail cím, 

- jelszó, 

- számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám), 

- szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám), 

- telefonszám 

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó 

bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során 

generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus 

eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó 

külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan 

naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett 

esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá. 

 

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot 

tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője 

egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a 

Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak 

látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal 

meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem. 

 

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, 

ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető 

webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - 

közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések 

kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a 



felhasználók számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a 

külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.) 

 

Alkalmazott cookie-k: 

- Analitika, követés cookie 

- Webhelyen keresztüli követés 

- Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie 

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra 

vonatkozóan, hogy a böngészőben 

- hogyan lehet letiltani a cookie-kat, 

- hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy 

- hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy 

- hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat. 

 

Az adatkezelés jogalapja, célja és módja 

Az adatkezelésre a www.bolthely.hu/paramentesito internetes oldalon (a továbbiakban: 

Weboldal) található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson 

alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett 

hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra 

kerüljenek. 

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. éviCXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes 

hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a 

Weboldalhasználatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja 

meg. 

 

Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A 

Szolgáltató a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a 

megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása 

érdekében tárolja. 

 

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer 

technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. 

 

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem 

használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok 

számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a 

felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag. 

 

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok 

megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail 

címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről 

kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail 

címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót 

terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. 

 

Az adatkezelés időtartama 

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval 

kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat 

megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció Felhasználó általi 



törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben 

(a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor. 

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet 

automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja. 

 

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) 

meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő 

regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő 

adatkezeléseket. 

 

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás 

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak 

megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. 

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az 

elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl.rendszer üzemeltető, fuvarozó 

vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési 

gyakorlatáért nem felelős. 

 

Adatfeldolgozók megnevezése: 

Futárszolgálatok: GLS,Liegel & Dachser Kft , Könyvelés: Platinum-Art Kft ; Hírlevél-

szolgálatás: M.I. Solution Kft. 

 

A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag 

törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján 

kerülhet sor. 

 

Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek 

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó 

személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott 

módon. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott 

elérhetőségek útján. 

 

Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az 

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból 

kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül 

írásban adja meg a kért tájékoztatást. 

 

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: 

Levelezési cím: FG-TECH KFT, 6000 Kecskemét, Izsáki út 38. 

E-mail: paramentesito@gmail.com 

Tel: 0620/3880-193 

 

A Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató 

munkatársához fordulhat elérhetőségeinken keresztül. 

A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok 

törlését kérni. A Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az 

adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a 

jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató 

a szükséges időtartamig megőrzi. 

 



E-mail címek felhasználása 
A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek 

felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon 

használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére. 

Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, 

szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek 

érdekében kerül sor e-mail küldésére. 

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra 

vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a 

Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek 

részére. Az ilyen "értesítési listáról" nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a 

Szolgáltató nem használja reklámozási célra. 

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) 

tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a 

jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A Felhasználó bármikor 

leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével. 

 

Egyéb rendelkezések 
Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem 

kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyébadatokkal, sem más 

honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. 

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától 

eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett 

hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást 

megtiltsa. 

Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá 

azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt 

adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza 

azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi 

magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja 

vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére. 

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése 

mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a 

szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban 

foglaltakat. 

Panaszkezelés 

A webáruház tevékenységével, vagy a webáruház által forgalmazott termékkel kapcsolatos 

panaszukat e-mailben és postai úton is benyújthatjuk a webáruház üzemeltetője részére. 

Amennyiben a webáruház üzlethelyiséggel is rendelkezik, úgy panaszukat személyesen is 

közölhetjük az eladóval. Az eladó az e-mailen vagy postai úton érkezett panaszra köteles 

érdemben írásban válaszolni és 25 napon belül a vásárló részére elküldeni. 

Amennyiben az eladó a vásárló által megfogalmazott panaszt nem tartja jogosnak úgy azt 

köteles megindokolni és a vásárló részére írásban elküldeni, továbbá köteles írásban 

tájékoztatást adni, a vásárló részére, hogy panaszának jellege szerint, mely panaszügyintézési 

lehetőségek állnak rendelkezésére. Az eladó köteles megadni a fogyasztó lakóhelye vagy 

tartózkodási helye szerinti illetékes békéltető testület székhelyét, telefonos elérhetőségét, 

internetes elérhetőségét és levelezési címét. Az eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a 

válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni. A Fogyasztó panasza jellegéből adódóan 



a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja 

bejelenteni. 

Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken 

tudja bejelenteni: 

 

Levelezési cím: FG-Tech Kft. 6000 Kecskemét Izsáki út 38. 

Telefonszám:+36 20 388 0193 

Email cím: paramentesito@gmail.com, paramentesito@paramentesito.hu 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 

Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

Fogyasztóvédelmi hatóság 
 

A fogyasztok a fogyasztóvédelmi panaszaikat a lakhelyükhöz legközelebb eső illetékes járási 

hivatala fogyasztóvédelemmel foglalkozó munkatársainál jelentetik be.A panasz elbírálását 

követően szükség esetén lefolytatják a hatósági eljárást. A másodfokú hatósági feladatok – 

amelyeket korábban az NFH látott el – országos illetékességgel a Pest Megyei 

Kormányhivatalhoz kerültek. A járási hivatalok listája az alábbi linken található: 

http://jarasinfo.gov.hu/ 

 

Békéltető Testület 
 

Amennyiben a vásárló fogyasztói panaszát elutasítjuk úgy Ön velünk szemben jogosult 

fogyasztói panasszal élni, melyet az Ön lakhelye, vagy tartózkodási helye szerinti illetékes 

Békéltető Testülethez nyújthat be. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A 

fogyasztó békéltető testülethez fordulás feltétele, hogy a fogyasztó megkísérelje a vitát 

közvetlenül a vállalkozással rendezni. A közvetlen vitarendezés történhet személyesen a 

szolgáltató ügyfélszolgálatán, telefonon, e-mailben. További követelmény, hogy a testület 

eljárása iránti kérelem, melyet a testület elnökéhez kell benyújtani, tartalmazza az alábbiakat: 

a fogyasztó neve, lakóhelye, tartózkodási helye; annak a vállalkozásnak neve és székhelye, 

vagy telephelye mellyel a fogyasztó vitában áll; 

ha a fogyasztó annál a testületnél kívánja kérelmét benyújtani, amelyiknek az illetékessége a 

szerződés teljesítésének helyéhez igazodik, akkor a fogyasztónak meg kell jelölnie a 

szerződés teljesítésének helyét; 

 a fogyasztó álláspontját a fennálló vitáról, valamint azokat a tényeket, bizonyítékokat 

amik alátámasztják saját álláspontját; 

 a fogyasztó azon nyilatkozatát, ami igazolja azt, hogy a vitát megkísérelte rendezni 

közvetlenül a vállalkozással; 

 a fogyasztónak nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy nem kezdeményezett eljárást a 

vitás ügyében másik békéltető testületnél, nem kezdeményezett közvetítői eljárást, 

illetve polgári peres eljárást; 

 tartalmaznia kell azt, hogy mit kér, milyen döntés meghozatalát várja a testülettől. 

végül a kérelmen szerepelnie kell a fogyasztó aláírásának 



Mindezek mellett a kérelemhez csatolni kell minden olyan iratot, melyre a fogyasztó 

bizonyítékként hivatkozik, továbbá azon iratokat is, melyek bizonyítják, hogy a fogyasztó 

megkísérelte a vita rendezését a vállalkozással, de az eredménytelen maradt. 

 

Tájékoztatjuk Önt, hogy a vállalkozásunkat együttműködési kötelezettség terheli a békéltető 

testületi eljárásban. Békéltető Testületek elérhetőségei: 

Baranya Megyei Békéltető Testület 

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36. 

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. 

Telefonszáma: (72) 507-154 

Fax száma: (72) 507-152 

Elnök: Dr. Bodnár József 

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu . 

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 

Fax száma: (76) 501-538 

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna 

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu 

Békés Megyei Békéltető Testület 

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775 

Fax száma: (66) 324-976 

Elnök: Dr. Bagdi László 

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület 

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. 

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870 

Fax száma: (46) 501-099 

Elnök: Dr. Tulipán Péter 

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu 

 

Budapesti Békéltető Testület 

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 

Telefonszáma: (1) 488-2131 

Fax száma: (1) 488-2186 

Elnök: Dr. Baranovszky György 

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu 

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület 

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék 

Fax száma: (62) 426-149 

Elnök: Dr. Horváth Károly 

E-mail cím: info@csmkik.hu 

 

Fejér Megyei Békéltető Testület 

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6. 

Telefonszáma: (22) 510-310 

Fax száma: (22) 510-312 

Elnök: Dr. Vári Kovács József 

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület 

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. 

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217 

Fax száma: (96) 520-218 

Elnök: Horváth László 

E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu 

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület 

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 

Telefonszáma: (52) 500-735 

Fax száma: (52) 500-720 

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt 

E-mail cím: hbkik@hbkik.hu 

 

Heves Megyei Békéltető Testület 

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. 

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. 

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék 

Fax száma: (36) 323-615 

Elnök: Dr. Gordos Csaba 

E-mail cím: hkik@hkik.hu 

 



Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület 

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. 

Telefonszáma: (56) 510-610 

Fax száma: (56) 370-005 

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit 

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu 

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület 

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 

Telefonszáma: (34) 513-010 

Fax száma: (34) 316-259 

Elnök: Dr. Rozsnyói György 

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu 

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület 

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a 

Telefonszám: (32) 520-860 

Fax száma: (32) 520-862 

Elnök: Dr. Pongó Erik 

E-mail cím: nkik@nkik.hu 

 

Pest Megyei Békéltető Testület 

Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8. 

Telefonszáma: (1)-474-7921 

Fax száma: (1)-474-7921 

Elnök: dr. Csanádi Károly 

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu 

Somogy Megyei Békéltető Testület 

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. 

Telefonszáma: (82) 501-000 

Fax száma: (82) 501-046 

Elnök: Dr. Novák Ferenc 

E-mail cím: skik@skik.hu 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület 

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. 

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180 

Fax száma: (42) 420-180 

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin 

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu 

 

Tolna Megyei Békéltető Testület 

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. 

Telefonszáma: (74) 411-661 

Fax száma: (74) 411-456 

Elnök: Dr. Gáll Ferenc 

E-mail cím: kamara@tmkik.hu 

 

Vas Megyei Békéltető Testület 

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. 

Telefonszáma: (94) 312-356 

Fax száma: (94) 316-936 

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán 

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu 

Veszprém Megyei Békéltető Testület 

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. 

Telefonszáma: (88) 429-008 

Fax száma: (88) 412-150 

Elnök: Dr. Vasvári Csaba 

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu 

Zala Megyei Békéltető Testület 

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. 

Telefonszáma: (92) 550-514 

Fax száma: (92) 550-525 

Elnök: Dr. Molnár Sándor 

E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu 

 

Bírósági eljárás 

Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett 

eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz 

fordulni. 

A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni: az 

eljáró bíróságot; a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli 

állását; az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok 



bizonyítékainak előadásával; azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és 

illetékessége megállapítható; a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet (kereseti 

kérelem). 

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára 

bizonyítékként hivatkozik. 

Online vitarendezési platform Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a 

fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik, 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. Magyarország is köteles ún. online vitarendezési kapcsolattartó 

pontot működtetni, ahol minimum két tanácsadónak kell rendelkezésre állnia, akik segítik a 

vitás feleket, ha az eljárással kapcsolatban kérdésük merülne fel. Ezt a feladatot hazánkban a 

Budapesti Békéltető Testület látja el. [http://www.bekeltet.hu] Az online vitarendezési 

platform az alábbi linken érhető el: 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU 

 

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére 

polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a 

Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint. 

 

Aki a paramentesito.hu weboldalon böngészik, azon keresztül vásárol, vagy regisztrál, az 

Általános Szerződési feltételeinket elfogadottnak tekinti, azzal egyetért és elfogadja az 

adatkezelési elveinket. 

 

Bármi kérdés esetén kérjük, forduljon hozzánk bizalommal! 

 

Tiszteltettel 

FG-TECH KFT 

 

Érvényes 2020. január 30-tól visszavonásig 

Letölthető: ÁSZF 

 

https://paramentesito.hu/download/aszf-paramentesito-20200130.pdf

