
Általános Szerződés Feltételek 

HATÁLYOS: 2019. JANUÁR 1. 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Miklós Csaba, 

okleveles gépészmérnök, EV (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által az 

otthonmelege.com weboldalon keresztül nyújtott kereskedelmi szolgáltatásokat 

igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza 

(Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). 

Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely az 

otthonmelege.hu weboldalon megtalálható, függetlenül attól, hogy annak teljesítése 

Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik. 

Szolgáltató Adatai: 

Név: Miklós Csaba, okl. gépészmérnök, EV. 

Székhely és levelezési cím: 2151 Fót, Madách u. 10 

Vállalkozói tevékenység megkezdése: 2019.01.01. 

Adószám: 50740309-1-33 

Telefonszáma: +36 70 671960.08.02. 

Email cím: info@otthonmelege.com 

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK 

KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE 

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan 

kereskedelmi szolgáltatásra, amely az otthonmelege.com weboldalon (a továbbiakban: 

Weboldal) található. 

Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre 

Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön 

létre.  



1.2. Az otthonmelege.com webáruházban történő szolgáltatás igénybevétel 

elektronikus levélbe, vagy telefonon leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-

ben meghatározott módon. 

1.3. A megállapodás, írásos szerződéssel egyenjogú, de annak teljesítéséig szabadon és 

következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus 

levélben van lehetőség. 

1.4. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. 

1.5. Ügyfélszolgálat elérhetőségei 

• Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: H-P: 9-17 

• Telefon: +36706719619 

• Internet cím: otthonmelege.com 

• E-mail: info@otthonmelege.com 

2. MEGRENDELÉS MENETE 

2.1. A megrendelendő szolgáltatások lényeges tulajdonságai, jellemzői a Weboldalon 

találhatók. 

2.2. A vételár az árak mappában találhatók. 

2.3. A Weboldalról megrendelhető szolgáltatások árai változtatásának jogát a 

Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel 

egyidejűleg lép hatályba. 

A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. 

Utalással történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő 

kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem 

áll módunkban pénzt visszatéríteni. 

2.4. A megrendelés e-mailban, vagy telefonon jön létre.  



3. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, RENDELÉSEK 

VISSZAIGAZOLÁSA 

3.1. Az Ügyfél által elküldött megrendelés megérkezését a Szolgáltató késedelem 

nélkül, visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél 

részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza: 

– a szolgáltatás várható díját 

-a rendelés dátumát, 

-és a szolgáltatás időpontját. 

Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése 

a Szolgáltatóhoz megérkezett. 

3.2. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a 

visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a 

Szolgáltató felé. 

3.3. 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 fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 

szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a 

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

rendelkezéseit. 

4. FIZETÉSI FELTÉTELEK 



4.1. A szolgáltatást az ügyfél csak akkor fizeti ki, ha elégedett a teljesítéssel. A 

kifizetés helyszínen, készpénz, bankkártya, vagy utalással lehet fizetni. A Szolgáltató 

minden esetben számlát, vagy blokkot ad. 

5. ELÁLLÁSI JOG 

Szolgáltatás bármikor lemondható, de legkésőbb a megbeszélt időpont előtt 24 órával 

ezt jelezni kell felénk.  

6. FELELŐSSÉG 

6.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban 

azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért 

Szolgáltató nem vállal felelősséget. 

6.2. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, 

hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem 

vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel 

okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért 

való felelősségen túlmenően. 

6.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított 

magatartásért. 

Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató 

ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések 

felderítése végett. 

6.4. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata 

során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. 

Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél 

államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a 

felelősség. 



6.5. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt 

haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása 

során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére 

vagy annak módosítására. 

7. SZERZŐI JOGOK 

7.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. 

Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, 

valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített 

valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak 

(ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének 

elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, 

megvalósítást). 

7.2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra 

mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató 

előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. 

A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, 

továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – 

kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. 

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

Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az 

Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy 

védjegynek bármely használatára, hasznosítására. 

A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges 

ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a 

Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem 

használhatók fel vagy hasznosíthatók. 



8. PANASZÉRVÉNYESÍTÉSI 

LEHETŐSÉGEK 

8.1. Panaszügyintézés 

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói 

kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: 

Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat) 

• Cím: Miklós Csaba, 2151 Fót, Madách u. 10 

• Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: H-P: 9-17  

 Telefon: +36706719609 

 E-mail: info@otthonmelege.com  

Az Ügyfél a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogását az alább megadottak 

szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő. 

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (üzletben) a Szolgáltató azonnal 

kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. 

Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása 

nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról 

haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen 

közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli 

panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben 

meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli 

panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el. 

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató a korábbi megrendelés azonosító 

számához rögzíti, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. 



A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles 

megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az 

Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az 

elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. 

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles 

öt évig megőrizni. 

A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a közvetlen elérhetőségeken, az 

ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében fogadja. 

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek 

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita 

Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési 

lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára: 

• Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. 

Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal 

fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz 

elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. 

• Békéltető testület. 

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok 

alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos 

fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást 

kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett 

működő békéltető testületnél. 

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a 

külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- 



és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az 

áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. 

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: 

• 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. 

• Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. 

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

• Fax: 06 (1) 488 21 86 

• Telefon: 06 (1) 488 21 31 

– Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének 

bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2013. évi V. 

törvény rendelkezései szerint. 

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

9.1. Az otthonmelege.com weblap  információs rendszerének biztonsági foka 

megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az 

alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss 

adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. 

9.2. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A 

Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-

mailben tájékoztatja. 

 


