
Általános szerződési feltételek – Innovention Online
áruház

Hatályos: 2020. június 1. napjától

Érvényesség:

A  jelen  Általános  Szerződési  Feltételek  (a  továbbiakban:  ÁSZF)  az  Innovention  Kft
(továbbiakban:  Szolgáltató),  és  a  Szolgáltató  által  a  www.innovention.hu  weboldalon
keresztül  nyújtott  elektronikus  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 a www.innovention.hu weboldalon keresztül történik.

Szolgáltató adatai:

Cégnév: Innovention Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely és levelezési cím: 1119 Budapest, Etele út 69. 4. em. 32.
Cégjegyzékszám 01-09-285103 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
Adószám: 25712722-1-43

Panaszkezelési hely (Ügyfélszolgálat):

Panaszkezelés helye: 8600 Siófok, Jegenye sor 80.
Telefon: +36-30/491-7031
Email: info@innovention.hu

Tárhelyszolgáltató

WebSupport s.r.o.
Cím: Szlovákia, 841 04 Bratislava (Pozsony), Staré grunty 12
E-mail: helpdesk@webonic.hu

1. Bevezetés

1.1.  Az  Innovention  Kft.  internetes  áruházában,  a  www.innovention.hu  weboldalon
(továbbiakban: Weboldal) található áruházban (a továbbiakban: Innovention Online áruház)
történő megrendelés  esetén a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el  az
alábbi Üzletszabályzatot.

1.2. Az Innovention Online áruház történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel
lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. Az Innovention Online áruházban Vásárlónak minősülő az, aki az elektronikus úton, az
Interneten keresztül ad le megrendelést a www.innovention.hu címen a Szolgáltató internetes
honlapján.



A Vásárlók közül  fogyasztónak minősül  a  Ptk.  8:1§ (1)  bekezdés 3.  pontja szerint  a
szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes
személy.

A szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy a Ptk. 8:1§
(1) bekezdés 4. pontja szerint vállalkozásnak minősül. A hatályos jogszabályok értelmében
a fogyasztói szerződésekre speciális  rendelkezések vonatkoznak. Felhívjuk Vásárlóink
figyelmét,  hogy  jogaik  és  kötelezettségeik  eltérőek  attól  függően,  hogy  fogyasztónak
minősülnek-e vagy sem.

1.4. A szolgáltató törekszik arra, hogy az Ügyfél minden szükséges információt és minden
lehetséges  segítséget  megkapjon  az  Innovention  Online  áruházban  történő  vásárlással
kapcsolatban.

1.5.  A  megrendelés  leadását  követően  a  szerződés,  annak  vételárának  kiegyenlítéséig
szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható.

2. A Weboldal használata

A Weboldal használatához, és a hnlapról történő vásárláshoz Önnek nem kell regisztrálnia.

A  Weboldalon  közölt  információk  nem  minősülnek  a  Szolgáltató  részéről  szerződés
megkötésére  vonatkozó  ajánlatnak,  így  az  oldalon  leadott  rendelések  esetén  Ön  minősül
ajánlattevőnek, mely az ajánlat Szolgáltató által történő elfogadásával jön létre, jelen ÁSZF
rendelkezései szerint.

3. Rendelés

3.1. A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a konkrét árucikk információs 
oldaláról lehet megismerni. 

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön 
jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a 
kiszállítás költségét.

3.3.  Amennyiben  a  Szolgáltató  minden  gondossága  ellenére  hibás  ár  kerül  a  Weboldal
felületére,  különös  tekintettel  a  nyilvánvalóan  téves,  pl.  a  termék  közismert,  általánosan
elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-
os  vagy "1" Ft-os  árra,  akkor  a  Szolgáltató  nem köteles  a  terméket  hibás  áron szállítani,
hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat
vásárlási szándékától.

3.4.  A  Honlapon  megjelenített  termékek  vételára  az  általános  forgalmi  adót  és  egyéb
közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve.

A  termékek  mellett  feltüntetett  vételár  nem  tartalmazza  a  kiszállítás  költségét.  Külön
csomagolási költség azonban nem kerül felszámításra.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.



3.5. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való
elküldéséig az  Innovention Online áruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák
javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a piros X-re kattintva).

4. Szállítási és fizetési feltételek

4.1.  A Szolgáltató a megrendelt  és házhoz szállítani kért árut díjmentesen házhoz szállítja
saját  szállítóeszközzel  vagy szállítmányozó cég igénybevételével,  ha az adott  megrendelés
bruttó  értéke  eléri  az  Innovention  Online  áruház  időszakonként  érvényes  és közzétett,
díjmentes szállítást biztosító összeget.

A díjmentes szállítást  biztosító összeget  el  nem érő kiszállítással  megjelölt  megrendelések
esetén  a  fuvardíjat  az  Ügyfél  viseli  oly  módon,  hogy a  fuvardíj  a  megrendelés  összesítő
képernyőn, a számlán és a visszaigazoló e-mailben is feltüntetésre kerül. 

Az Ügyfél az aktuális szállítás díjáról a Weboldalon tájékozódhat. Ha egy Ügyféltől azonos
napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek
figyelembevételre és csak a díjmentes szállítást  biztosító értéket meghaladó megrendelések
házhoz szállítása ingyenes. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre
a  Szolgáltató  visszajelzése  alapján  még  van  lehetőség,  a  Szolgáltató  összevonhatja  a
megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására azonban már nincs mód.
A  Szolgáltató  a  szállítási  díj  változtatásának  jogát  fenntartja  azzal,  hogy  a  módosítás  a
Weboldalon  való  megjelenéssel  egyidejűleg  lép  hatályba.  A  módosítás  a  már  megrendelt
termékek vételárát nem befolyásolja. 

4.2.  A megrendelt  terméket az Ügyfél személyesen is átveheti  a Szolgáltatóval egyeztetett
budapesti helyszínen.

4.3. Az Ügyfél a Szolgáltató által biztosított fizetési módokról illetve átvételi lehetőségekről a
Weboldalon tájékozódhat.

4.4. A termék átvételekor (bármely üzletben, kiszállítás során a futártól történő átvétel stb.) a 
Szolgáltató az Ügyfél részére a vásárlás igazolására számlát ad.

Azok az Ügyfelek, akik az online megrendelés során a személyes átvételt választották, az 
átvételkor kapnak számlát.

5. Elállási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, 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”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

1. a terméknek,
2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy 

darabnak,



4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első 
szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik 
személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől
indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja 
közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog

 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.

6. ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK A MENETE

6.1. Ha  a  Fogyasztó  elállási  jogával  élni  kíván,  elállási  szándékát  tartalmazó  egyértelmű
nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a
jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Fogyasztó
határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási
nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

6.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott
rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

6.3.  Mindkét  esetben  a  Szolgáltató  emailben  haladéktalanul  visszaigazolja  a  Fogyasztó
elállási nyilatkozatának megérkezését.

6.4.  Írásban  történő  elállás  esetén  azt  határidőben  érvényesítettnek  kell  tekinteni,  ha
Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát  14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon)
elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail
esetén  az  e-mail  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.

6.5. Fogyasztó elállása esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül, 
de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. 

6.6. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve
ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. 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.

6.7. Ha Fogyasztó  eláll  a  szerződéstől,  haladéktalanul,  de  legkésőbb a  Fogyasztó  elállási
nyilatkozatának  kézhezvételétől  számított  14  napon  belül  a  Szolgáltató  visszatéríti  a
Fogyasztó által  teljesített  valamennyi ellenszolgáltatást,  ideértve a fuvarozási (kiszállításért
fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy
Fogyasztó  a  Szolgáltató  által  felkínált,  legolcsóbb  szokásos  fuvarozási  módtól  eltérő
fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani,



amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt
visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

6.8. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési
módot  alkalmaz  a  Szolgáltató,  kivéve,  ha  Fogyasztó  más  fizetési  mód  igénybevételéhez
kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót
semmilyen többletköltség nem terheli.

6.9.  Fogyasztó  kizárólag  akkor  vonható  felelősségre  a  termékben  bekövetkezett
értékcsökkenésért,  ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges
használatot meghaladó használat miatt következett be.

6.10. Ha Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését
megkötését  követően  gyakorolja  felmondási  jogát,  úgy  az  elszámolás  során  köteles
megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

6.11.  A  Szolgáltató  követelheti  a  termék  jellegének,  tulajdonságainak  és  működésének
megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve
ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra  irányuló szerződés  teljesítését  a Fogyasztó
kifejezett  kérésére  a  határidő  lejárta  előtt  megkezdte  és  gyakorolja  felmondási  jogát  -
megtérítését.

7. JÓTÁLLÁS

7.1. A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.)
Korm.  rendelet  alapján  jótállási  kötelezettség  terheli,  amely  azt  jelenti,  hogy  a  jótállás
időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék
nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

7.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél
részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja
végzi,  az  üzembe  helyezés  napja.  Tartós  fogyasztási  cikknek  minősülnek  az  egyes  tartós
fogyasztási  cikkekre  vonatkozó  kötelező  jótállásról  szóló  151/2003.  (IX.22.)
Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező
jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén
kötött  fogyasztói  szerződés  keretében  értékesített  és  a  rendelet  mellékletében  felsorolt
termékekre vonatkozik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően 
lépett fel, így például, ha a hibát

 szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy
annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-
kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

 rendeltetésellenes  használat,  a  használati-kezelési  útmutatóban  foglaltak  figyelmen
kívül hagyása,

 helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél:



 elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a
választott  jótállási  igény teljesítése lehetetlen,  vagy ha az a Szolgáltatónak a másik
jótállási  igény  teljesítésével  összehasonlítva  aránytalan  többletköltséget
eredményezne,  figyelembe  véve  a  termék  hibátlan  állapotban  képviselt  értékét,  a
szerződésszegés  súlyát  és  a  jótállási  igény  teljesítésével  az  Ügyfélnek  okozott
érdeksérelmet.

 ha  a  Szolgáltató  a  kijavítást  vagy  a  kicserélést  nem  vállalta,  e  kötelezettségének
megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha
az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél –
választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti,  a hibát a Szolgáltató
költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha az Ügyfél  a  termék meghibásodása  miatt  a  vásárlástól  (üzembe helyezéstől)  számított
három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni,
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A  kijavítást  vagy  kicserélést  –  a  termék  tulajdonságaira  és  az  Ügyfél  által  elvárható
rendeltetésére  figyelemmel  –  megfelelő  határidőn  belül,  az  Ügyfél  érdekeit  kímélve  kell
elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb
tizenöt napon belül elvégezze.

Nem számít  bele  a jótállási  időbe a kijavítási  időnek az a része,  amely alatt  az  Ügyfél a
terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék
részének  kicserélése  (kijavítása)  esetén  a  kicserélt  (kijavított)  termékre  (termékrészre),
valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

7.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

7.4. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja,
hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

7.5.  Az  Ügyfelet  azonban  nem  illeti  meg  az  a  jog,  hogy  ugyanazon  hiba  miatt
kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre,
egymással  párhuzamosan  érvényesítsen.  Ezen  korlátozásoktól  függetlenül  az  Ügyfelet  a
jótállásból fakadó jogok a 8.1 és a 8.2 pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül
megilletik.

7.6.  A  jótállás  nem  érinti  az  Ügyfél  jogszabályból  eredő  –  így  különösen  kellék-  és
termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

7.7.  Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az Ügyfél
Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 11.2. pontban feltüntettettek alapján. 

8. SZAVATOSSÁG

8.1.Kellékszavatosság  

8.1.1.  Az  Ügyfél  a  Szolgáltató  hibás  teljesítése  esetén  a  Szolgáltatóval  szemben
kellékszavatossági  igényt  érvényesíthet.  Fogyasztói  szerződés  esetén  az  Ügyfél  az  átvétel



időpontjától  számított  2  éves  elévülési  határidő  alatt  érvényesítheti  szavatossági  igényeit,
azokért  a  termékhibákért,  amelyek  a  termék  átadása  időpontjában  már  léteztek.  Két  éves
elévülési  határidőn  túl  kellékszavatossági  jogait  az  Ügyfél  érvényesíteni  már  nem  tudja.

8.1.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1
éves  elévülési  határidő  alatt  érvényesítheti  szavatossági  igényeit.

8.1.3. Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek
közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más
igénye  teljesítéséhez  képest  aránytalan  többletköltséggel  járna.  Ha  a  kijavítást  vagy  a
kicserélést  az Ügyfél  nem kérte,  illetve  nem kérhette,  úgy igényelheti  az  ellenszolgáltatás
arányos leszállítását  vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja,  illetve
mással kijavíttathatja  vagy – végső esetben – a szerződéstől  is  elállhat.  Jelentéktelen hiba
miatt  elállásnak  nincs  helye.

8.1.4.  Az Ügyfél a választott  kellékszavatossági  jogáról egy másikra is áttérhet,  az áttérés
költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott
okot.

8.1.5. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a
hiba  felfedezésétől  számított  kettő  hónapon  belül  közölni  a  Szolgáltatóval.

8.1.6.  Az  Ügyfél  közvetlenül  a  Szolgáltatóval  szemben  érvényesítheti  kellékszavatossági
igényét.

8.1.7.  A  szerződés  teljesítésétől  számított  hat  hónapon  belül  a  kellékszavatossági  igénye
érvényesítésének a  hiba közlésén túl  nincs  egyéb feltétele,  ha az Ügyfél  igazolja,  hogy a
terméket  a  Szolgáltatótól  vásárolta  (számla  bemutatásával,  a  számla  másolatának
bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a
vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a az Ügyfél részére történő átadást
követően  keletkezett.  Amennyiben  a  Szolgáltató  bizonyítani  tudja,  hogy  a  hiba  oka  az
Ügyfélnek felróható okból keletkezett,  nem köteles az Ügyfél által támasztott  szavatossági
igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél
köteles bizonyítani,  hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8.1.8.  Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából -
elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem
minősül  érvényesítettnek.                         

8.2. Termékszavatosság

8.2.1.  A termék  (ingó dolog)  hibája  esetén  a  fogyasztónak  minősülő  Ügyfél  –  választása
szerint  –  az 9.1.  pontban meghatározott  kellékszavatossági  jogot  vagy termékszavatossági
igényt  érvényesíthet.            

8.2.2.  Az  Ügyfelet  azonban  nem  illeti  meg  az  a  jog,  hogy  ugyanazon  hiba  miatt
kellékszavatossági  és  termékszavatossági  igényt  egyszerre,  egymással  párhuzamosan
érvényesítsen.  Termékszavatossági  igény  eredményes  érvényesítése  esetén  azonban  a
kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a
gyártóval  szemben  érvényesítheti.                



8.2.3.  Termékszavatossági  igényként  az  Ügyfél  kizárólag  a  hibás  termék  kijavítását  vagy
kicserélését  kérheti.  A  termék  hibáját  termékszavatossági  igény  érvényesítése  esetén  az
Ügyfélnek  kell  bizonyítania.        

8.2.4.  Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor
hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban
szereplő  tulajdonságokkal.       

8.2.5.  Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától
számított  két  éven  belül  érvényesítheti.  E  határidő  elteltével  e  jogosultságát  elveszti.  Az
Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba
felfedezésétől  számított  két  hónapon  belül  közölt  hibát  késedelem  nélkül  közöltnek  kell
tekinteni.  A  közlés  késedelméből  eredő  kárért  a  fogyasztó  felelős.

8.2.6. Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával
szemben  gyakorolhatja.        

8.2.7.  A  Ptk.  értelmében  gyártónak  minősül  a  termék  előállítója  és  forgalmazója.

8.2.8. 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.

8.2.9. A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

9. FELELŐSSÉG

9.1.  A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok
kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató
nem vállal felelősséget.

9.2.  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.

9.3. 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.

9.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más
szolgáltatók  oldalaira  vezet.  Ezen  szolgáltatók  adatvédelmi  gyakorlatáért  és  más
tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.



9.5.  Az Ügyfelek által  a Weboldal használata  során esetlegesen elérhetővé tett  tartalmat a
Szolgáltató  jogosult,  de  nem  köteles  ellenőrizni,  és  a  közzétett  tartalmak  tekintetében  a
Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

9.6. 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.

9.7.  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.

10. SZERZŐI JOGOK

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése
értelmében a Weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem
alatt áll, továbbá az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a Weboldalon található grafikai és
szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása.

11. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A Szolgáltató a termékkel vagy a szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszokat, felhasználói 
megkereséseket az alábbi címeken fogadja:

 Központi cím: 8600 Siófok, Jegenye sor 80.
 Telefonszám: 06-30/491-7031
 E-mail: info@innovention.hu 

A Szolgáltató a panaszokat elsődlegesen postán, illetve az info@innovention.hu e-mail címen
fogadja,  a  telefonos  ügyfélszolgálat  a  szolgáltatás  használatára  vonatkozó  felhasználói
kérdések  megválaszolására  szolgál,  a  szolgáltatások  könnyebb  használata  érdekében.  A
panaszokat, felhasználói kérdéseket az ügyfélszolgálat írásban, az Ügyfél által megadott e-
mail címre küldött e-mail útján válaszolja meg. A Szolgáltató a székhelyen személyesen nem
fogad panaszokat.

A  panaszkezelésre  a  fogyasztóvédelemről  szóló  1997.  évi  CLV.  törvény  rendelkezései
irányadók.

Az  írásbeli  panaszt  a  Szolgáltató  annak  beérkezését  követő  harminc  napon  belül  írásban
érdemben  megválaszolja  és  intézkedik  annak  közlése  iránt.  Ennél  rövidebb  határidőt
jogszabály,  hosszabb  határidőt  törvény  állapíthat  meg.  A  panaszt  elutasító  álláspontját  a
Szolgáltató megindokolja.

Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltató válaszát nem tartja kielégítőnek, különösen az alábbi
szervekhez fordulhat jogorvoslatért:

(i) Fogyasztónak minősülő Felhasználó – ha önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi
körén  kívül  eső  célok  érdekében  jár  el  a  Szolgáltatások  igénybevétele  során  –  a  területi



gazdasági kamarák mellett működő független, a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerinti illetékes, vagy kérelme szerinti  békéltető testülethez fordulhat, melyek hatáskörébe
tartozik  a  fogyasztó  és  a  Társaság  közötti,  a  termék  minőségével,  biztonságosságával,  a
termékfelelősségi  szabályok  alkalmazásával,  a  szolgáltatás  minőségével,  továbbá  a  felek
közötti  szerződés  megkötésével  és  teljesítésével  kapcsolatos  vitás  ügy  (a  továbbiakban:
fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése, és e célból egyezség létrehozásának
megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói
jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. Az
eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv. tartalmazza.

(ii)  Fogyasztónak  minősülő  Felhasználó  a  területi  kormányhivatalok  fogyasztóvédelmi
felügyelőséghez fordulhat. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997.
évi CLV tv., a 2008. évi XLVII tv., valamint a 2004. évi CXL tv. tartalmazza. A Fogyasztó a
lakóhelye  szerint  illetékes  területi  kormányhivatal,  mint  területi  fogyasztóvédelmi
felügyelőséghez,  illetve  a  Társaság  székhelye  szerint  illetékes  Budapest  Főváros
Kormányhivatala Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi
Osztályához fordulhat, amelynek levelezési címe: 1364 Bp., Pf. 144.

MELLÉKLETEK

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási 
jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására 
irányuló szerződés tekintetében: 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: 

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt
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