
Általános szerződési feltételek 
 
1. Bevezetés 
 
Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a [sweetdogs.hu] weboldalon 
(a továbbiakban: honlap) elérhető 
szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának 
feltételeit. A honlap használatához 
szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető 
tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen 
ÁSZF-ben foglaltakat. 
A Sweetdogs.hu webshop böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a 
Sweetdogs webshop használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési 
elveket és annak minden pontjával egyetért! 
Vállalkozásunk az értékesítést kizárólag online, a webshopon keresztül bonyolítja, csak átvételi pontot 
biztosítunk. 
 
2. A Szolgáltató 
Név: Pataki Dóra egyéni vállalkozó 
Székhely: 2142 Nagytarcsa, Vincellér u. 28/C 2A 
Levelezési cím. 2142 Nagytarcsa, Vincellér u. 28/C 2A 
Képviselő neve: Pataki Dóra 

Adószám:  68512082-1-42 

Nyilvántartási szám:  51853095  
Nyilvántartásba vevő jegyző: Budapest Főváros 16. ker. Önkormányzat Jegyzője 
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank 
Számlaszám: 11773140-11019167 Kedvezményezett: Pataki Dóra 
E-mail cím: info(kukac)sweetdogs.hu 
Telefonszám: +3620/381-9844 
Tevékenységi kör: 479102-Csomagküldő, internetes kiskereskedelem  
A szerződés nyelve: magyar 
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-129696/2017. 
 

 
 A tárhely-szolgáltató adatai: Bohemiasoft s.r.o. Rudolfovská tř. 247/85, 37001 České Budějovice 
Cégjegyzékszám: 28090403 Adószám: CZ28090403 
 
3. A honlapon folytatott tevékenység 
A webshop állatfelszereléseket forgalmaz. A termékeknél megjelenített képek csak illusztrációk, a 
valóságtól eltérhetnek. 
A termékeknél lévő árak bruttó árak, de ÁFA mentes körbe tartozunk 
A megjelenített termékek kizárólag online webshopunkon keresztül rendelhetőek meg. A termékek 
átvehetők házhoz-szállítással illetve átvételi pontokon. 
 
4. Felhasználási feltételek 
 
4.1. Felelősség 
A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató 
nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, 
súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget 
megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. 
A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a 
Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. A Felhasználó köteles 
gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat 
sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan 
felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró 
hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. 
A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például 
hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében 
a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására 



utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal. 
A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más 
szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért 
Eladó nem vállal felelősséget. 
Az Internet globális jellege miatt a Felhasználó elfogadja, hogy a honlap használata során a 
vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a honlap 
használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó 
államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség. 
Amennyiben a Felhasználó a honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul 
jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, 
jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására. 
Szolgáltató és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött 
megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a 
Felhasználó regisztrációját. 
 
4.2. Szerzői jogok 
A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb.) szerzői jogvédelem alá esik, így 
kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos! 
5. A honlapon történő vásárlás 
 
5.1. Megrendelés 
A Sweetdogs webshopban a vásárló döntheti el, hogy regisztrációval, vagy regisztráció nélkül vásárol! 
Az oldalra történő regisztráció önkéntes és ingyenes. Adatait megőrizzük, és harmadik félnek nem 
adjuk át (kivéve a szállító cégnek ,illetve hatósági felkérés alapján). 
A Sweetdogs fenntartja magának a jogot, hogy bármikor figyelmeztetés nélkül a jogszerűtlen 
regisztrációkat törölje , vagy inaktiválja a fiókot. 
A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A 
honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe 
sorolva találhatók meg. 
A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában levő 
összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt levő számok segítségével lehet 
lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére kattintva érhető el, itt tájékozódhat 
a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról. 
A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő 
termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg. 
A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges 
darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. 
Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget 
kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a 
kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a Megrendelés gombra kattintva folytathatja a vásárlási 
folyamatot. 
A regisztráció esetén (és regisztráció nélküli vásárlás esetén is) az alábbi adatokat kell a 
Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, 
telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi 
adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, 
és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a 
Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban 
tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a 
Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett 
jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó 
korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának 
megadásával folytatható. 
A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő 
fizetési és szállítási módot. Kérjük olvassa el a Fizetési módokat figyelmesen mielőtt választana! 
A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és 
a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon 
segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés 
elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap 
megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel 
hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a 



Szolgáltató felé. 
Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a 
Belépés menüpont segítségével 
végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során 
megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti 
nyomon. 
Fontos! A megrendelések feladása a webshopban kizárólag elektronikus módon lehetséges, 
interneten keresztül. 
Egyéb módon (telefonon, e-mailben, levélben stb.) feladott rendeléseket nem áll módunkban 
elfogadni. 
Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését az áruházon keresztül 
eljuttatja a kereskedőhöz. 
Megrendelése akkor lép életbe, ha online megrendelését e-mail-ben visszaigazoljuk. 
A megrendelések feldolgozási ideje max. 48 óra. 
A megrendelés feldolgozása munkanapokon (hétfő-péntek)történik .A megrendelés feldolgozásaként 
megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására. Hétvégén szállítás nincs ! 
Esetekben előfordulhat változás (hétvégi munkanap), a fiókjába belépve 
nyomon követheti megrendelésének státuszát, melyről emailban is tájékoztatjuk státusz változáskor. 
Fenntartjuk a jogot, a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy 
egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést kövezően 
kerülhet sor ! A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az 
összeg küldőjének részére. 
 
5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás 
A Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem 
kapja ezt meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a 
megrendelt termékeket nem köteles átvenni. 
A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a 
megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, 
valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit. 
 
5.3. A szerződés létrejötte 
A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton 
megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. 
törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti 
szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem 
előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének 
rendelkezéseit. 
A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre. 
 
5.4. A szerződés iktatása 
A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem 
iktatja, utólagosan nem hozzáférhető. 
 
5.5. Számla 
A Szolgáltató a vásárlás teljesítésekor papír alapú számlát állít ki, melyet a csomagban talál. 
 
5.6. Fizetés 
 
Bankkártyás fizetés  
Jelenleg On-Line áruházunkhoz nem tartozik bankkártyás szolgáltatás, így látogatóink nem tudnak 
bankkártyával számlát kiegyenlíteni. Felhívjuk figyelmüket, ha bankkártyás fizetésre felszólító ajánlatot 
kap a nevünkben, azonnal jelezzen felénk az ügyfélszolgálati elérhetőségeinket, mert ilyen felszólítást 
semmilyen körülmények között sem küldünk ki ügyfeleinknek. Természetesen ezen felszólításnak ne 
tegyen eleget, mert felmerülhet a csalás gyanúja. Amennyiben Webshop szolgáltatásunknál elérhető 
lesz a bankkártyás fizetési mód, azt közleményben tudatjuk kedves látogatóinkkal, vásárlóinkkal. 
 
 
 



5.6.1. Előre utalás 
Banki átutalás esetén Ön a vásárlás összértékét (termék(ek) ára + szállítási költség) átutalással 
egyenlíti ki. 
Bankszámlaszámra történő utalással: 
Előre utalás esetén 3 munkanap áll lehetőségre az utalásra, amennyiben ez idő alatt nem érkezik 
meg az utalás a számlánkra a megrendelést töröljük. 
Kérjük, hogy a megjegyzés rovatba írja be a megrendelő nevét és a megrendelés számát, 
melyet a vásárlás után küldött visszaigazoló e-mail tartalmaz. 
E-mailben értesítjük Önt, amikor a pénzösszeg jóvá íródott a bankszámlánkon. 
 
 
5.6.2. Utánvét 
MPL utánvétel kizárólag Magyarország területére! 
A megrendelés összegét a futárnak kell kifizetni a csomag megérkezésekor. 
Csomagkézbesítés a felvételt követő 1-2 munkanapon 8-17 óra között! 
 

Szállítási költség:  

 
Banki előre utalás esetén:  
Házhoz szállítás: 1790 Ft 
PostaPont          : 1390 Ft 
 
Utánvét esetén: 
Házhoz szállítás: 1790 Ft + 500 Ft utánvét 
PostaPont  : 1390 Ft + 500 Ft utánvét 
 
15 000 Ft feletti vásárláskor - INGYENES 
 
5.7. Átvételi lehetőségek, Szállítás 
Webáruházunk megrendeléseit a MPL Magyar Posta Zrt.  
Székhelye: Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. Postacíme:  
Cégjegyzékszám: 01-10-042463 
 
Szállítási határidő: Készleten lévő termékek esetében 1-3 munkanap! 
 
5.7.1. MPL futárszolgálat 
Az MPL futárszolgálat munkanapokon hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között szállítja ki a 
csomagokat. 
A csomagfeladás napján a webshop értesítő e-mailt küld a csomagfeladásról. A kiszállítás napjának 
reggelén az MPL pedig szintén e-mail-ben, vagy sms-ben értesíti a Vásárlót a csomag várható 
érkezési idejéről. 
A szállítás időpontjáról lehetősége van egyeztetni a visszaigazoló e-mailben található telefonszámon. 
Ha várhatóan nem fog otthon tartózkodni, megadhat munkahelyi címet is. 
Sikertelen kézbesítést követően a futár még egy alkalommal megpróbálja kikézbesíteni a csomagot, 
amiről értesítést hagy. 
Egyedi kéréseket nem tudunk teljesíteni! 
Webáruházunk  csak Magyarország területén vállal kiszállítást! 
Önnek a termék(ek) árát és a szállítási költséget kell kifizetni. Nem számítunk fel külön csomagolási 
költséget! Csomagolás előtt megvizsgáljuk a termék sértetlenségét. A megrendelt termékeket a 
feladáshoz szükséges, szabványos csomagoló anyagba csomagoljuk, amely garantálja a termék 
sértetlenségét. A csomagolás lehet a mennyiségtől és mérettől függően nejlonos, vagy légbuborékos 
boríték, és karton doboz is. 
Ha a termék átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. 
Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Felhasználó kérheti a futártól 
jegyzőkönyv felvételét, mert a termék futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum 
aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt 
követően a Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása 
után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. 



Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét 
megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. 
Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal! 
 
Személyes átvételre nincs lehetőség 
 
6. Elállási jog 
 
6.1. Elállási jog gyakorlásának menete 
Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül 
eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint 
az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó). 
A terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az 
általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy 
(14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. 
Az elállási jog nem egyenlő azzal , hogy a vásárló a megrendelést követen nem veszi át a 
kiszállított csomagot! 

A megrendelt és át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük! 
Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is 
gyakorolja elállási jogát. 
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát 
köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján: info(kukac)sweetdogs.hu) a 
jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a 
célból a Fogyasztó felhasználhatja a lap alján található mellékelt elállási nyilatkozat - 
mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt 
elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. 
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott 
rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. 
Vásárlást követően Vásárló köteles Eladót telefonon vagy email formában tájékoztatni elállási 
szándékáról/visszáru visszaküldéséről a megrendelés kézhezvételét követő 3 munkanapon belül.  
. 
Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő 
értesítés esetén pedig az email küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő 
számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt 
érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. 
A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére 
indokolatlan késedelem nélkül, de 
legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő 
betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az 
általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. 
A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A 
Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék 
visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem 
terheli. A szállítási költség minden esetben továbbszámlázott tétel, a szállítási költség nem tartozik az 
elállás joghoz. Így kizárólag csak a termék ára igényelhető vissza. 
Kizárólag eredeti állapotban, csomagolásban, eredeti, nem letépett cimkés terméket áll módunkban 
visszavenni számlával együtt. 
A termék árát kizárólag abban az esetben tudjuk visszautalni, miután a termék visszaérkezett 
hozzánk, és a visszáru feltételének megfelelt. 
Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási 
nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a termék árát. 
 A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket. 
 A visszaküldött áru nem lehet megrongált vagy használt, parfüm illatú, sérült, kimosott, rúzsfolttal és 
alapozóval összekent, kizárólag az általánosan elvárható, szükséges használati minimumig terjed a 
vásárló használata (felpróbálás mértékéig, a termék átnézéséig terjedhet). 
Amennyiben a visszaküldött áru megrongált vagy olyan használat nyomait fedezni fel rajta mely az 
általános elvárhatóság határán túl van nem áll módunkban visszavenni a terméket . 
A visszatérítés kizárólag banki átutalással történik! Melyet kérünk a visszáru levélen 
feltüntetni! 
 



6.2. A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog 
Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, 
ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a 
Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát 
elveszíti. 
Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által 
nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ. 
Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett 
kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a 
Felhasználó személyére szabtak. 
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 Szolgáltató 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 Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi 
fel a Felhasználót 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 Szolgáltató a Fogyasztó 
kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével 
egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti 
elállási jogát. 
 
7. Szavatosság 
 
7.1. Kellékszavatosság 
A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági 
igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek 
megfelelően. 
A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást 
vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a 
vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a 
kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az 
ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is 
kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. 
Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét 
azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. 
A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a 
hiba felfedezésétől számított kettő (2) napon belül közölni. 
A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 
 
7.2. Termékszavatosság 
Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a 
Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása szerint – az 7.1. pontban meghatározott jogát 
vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 
Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését 
kérheti. 



A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi 
követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő 
tulajdonságokkal. 
Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két 
(2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 
A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával 
szemben gyakorolhatja. 
A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania. 
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. 
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással 
párhuzamosan nem érvényesíthető. 
Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve 
kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben 
érvényesítheti. 
 
7.3. Jótállás 
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós 
fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz 
előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén 
kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre 
vonatkozik. 
A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 
év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az 
üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. 
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba 
oka a teljesítés után keletkezett. 
Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági 
és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a 
Felhasználó a jótállásból fakadó jogok az 7.1. és a 7.2. pontban meghatározott jogosultságoktól 
függetlenül megilletik. 
 
7.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése és panaszügyintézés: 
A szavatossági igényeit és panaszát a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti: 
Név: Pataki Dóra egyéni vállalkozó 
Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Vincellér u. 28/C 2A 
Telefonszám: +36 20/381-9844 
E-mail cím: info(kukac)sweetdogs.hu 
 
 
7.5. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek 
Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a 
Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak 
nyitva a Felhasználó számára: Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál, 
Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető 
Testület elérhetőségeit fel kell tüntetni), Bírósági eljárás kezdeményezése, Online vitarendezési 
platform 
Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen 
keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül 
rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni 
jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. 
Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, 
és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. 
Az online vitarendezési platform itt érhető el: 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU” 
 
 

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


 
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság  
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.  
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.  
Központi telefonszám: +36 1 459 4800  
Faxszám: +36 1 210 4677  
Budapesti Békéltető Testület  
Cím: 1016. Budapest, Krisztina krt. 99 III/310  
Tel: 061/488-2131  
 
8. Egyéb 
 
8.1. ÁSZF, árak módosítása 
A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem 
visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt 
követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes. 
8.2. Technikai korlátok 
A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és 
korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő 
hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes 
hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást. 
 
Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2022. 10.24 


