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Bevezetés 

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg 

bizalmával! 

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, 

mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát! 

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a 

vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné 

velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott 

elérhetőségeken! 

Gyakran Ismételt Kérdéseinket itt találni: https://woodengoods.hu/gyik/ 
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Tárhelyszolgáltató adatai 

Név: ELIN.hu Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft 

Székhely: 9024 Győr, Déry T. u. 11. 

Elérhetőség: +36 30 2222 444, info@elin.hu 

Fogalmak 

Felek: Eladó és Vevő együttesen 

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró 

természetes személy 

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül 

Honlap: https://woodengoods.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt 

lehetővé tévő eszköznek minősül 

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével 

létrejövő adásvételi szerződés. 

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a 

felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. 

Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a 

sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az 

internetes hozzáférést biztosító eszköz 

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti 

termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek 

egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a 

szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt 

alkalmaznak 

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt 

minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi 

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró 

személy 

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy 

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: 

fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti, 

1. a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés 

megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak 

hiányában önként vállal, valamint 

2. b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás 
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Vonatkozó jogszabályok 

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről; 

1998. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; 

1999. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK); 

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező 

jótállásról; 

45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes 

szabályairól; 

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében 

eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól 

Az ÁSZF hatálya, elfogadása, megváltoztatása 

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok 

rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), 

valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően 

tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés 

létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a 

felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. 

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A 

webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és 

az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi. 

A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult 

megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen 

elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az 

esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) 

nem érintik. 

A szerződés nyelve, a szerződés formája 

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv. 

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, 

azokat az Eladó nem iktatja. 

 

Árak 



Az árak forintban értendők. A vállalkozó a hatályos áfa törvények szerint alanyi adómentes, 

jelenleg nem számít fel áfát értékesítéseire, ám amennyiben ez bármilyen okból megváltozna, 

megrendelő egyidejű tájékoztatása mellett az áfa felszámítása nem vitatható. 

Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk. 

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek 

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 

alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: 

 Ügyfélszolgálati iroda levelezési cím: 6087 Dunavecse, Rózsa u. 11. 

 Ügyfélszolgálat telefonos nyitvatartási ideje: 

H-P: 9-17h 

Sz-V: Zárva 

 Telefon: 06-30 / 30-56-557 

 Internet cím: https://woodengoods.hu 

 E-mail: info@woodengoods.hu 

Panaszkezelés 

 Amennyiben a fogyasztó elégedetlen a megrendelt termékkel, panasszal élhet. A vitarendezés 

elektronikus levelezéssel történik. Igyekszünk a fennálló problémát a lehető leggyorsabban és 

az Ügyfél számára kedvezően rendezni. 

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a 

tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a 

fogyasztó számára: 

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak 

megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi 

hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás 

lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye 

szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/ 

Bírósági eljárás. 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. 

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön 

fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye 

szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának 

feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy 

rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület 

helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. 

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. 
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Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat 

megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület 

előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított 

személy részvételének biztosítása‖). 

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető 

testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési 

kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének 

felajánlására terjed ki. 

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu 

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: 

http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei: 

Baranya Megyei Békéltető Testület 
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. 

Telefonszám: 06-72-507-154 

Fax: 06-72-507-152 

E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 

Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523 

Fax: 06-76-501-538 

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu 

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu 

Békés Megyei Békéltető Testület 
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 

Telefonszám: 06-66-324-976 

Fax: 06-66-324-976 

E-mail: eva.toth@bmkik.hu 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület 
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. 

Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870 

Fax: 06-46-501-099 

E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu 

Budapesti Békéltető Testület 
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. 

Telefonszám: 06-1-488-2131 

Fax: 06-1-488-2186 

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu 

Csongrád Megyei Békéltető Testület 
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 
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Telefonszám: 06-62-554-250/118 

Fax: 06-62-426-149 

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu 

Fejér Megyei Békéltető Testület 
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. 

Telefonszám:06-22-510-310 

Fax: 06-22-510-312 

E-mail: fmkik@fmkik.hu 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület 
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a. 

Telefonszám: 06-96-520-217 

Fax: 06-96-520-218 

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület 
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15. 

Telefonszám: 06-52-500-710 

Fax: 06-52-500-720 

E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu 

Heves Megyei Békéltető Testület 
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15. 

Telefonszám: 06-36-429-612 

Fax: 06-36-323-615 

E-mail: hkik@hkik.hu 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület 
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306. 

Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570 

Fax: 06-56-510-628 

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület 
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 

Telefonszám: 06-34-513-027 

Fax: 06-34-316-259 

E-mail: szilvi@kemkik.hu 

Nógrád Megyei Békéltető Testület 
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A. 

Telefonszám: 06-32-520-860 

Fax: 06-32-520-862 

E-mail: nkik@nkik.hu 

Pest Megyei Békéltető Testület 
Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331. 

Telefonszám: 06-1-269-0703 
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Fax: 06-1-474-7921 

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu 

Somogy Megyei Békéltető Testület 
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6. 

Telefonszám: 06-82-501-026 

Fax: 06-82-501-046 

E-mail: skik@skik.hu 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület 
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. 

Telefonszám: 06-42-311-544 

Fax: 06-42-311-750 

E-mail: bekelteto@szabkam.hu 

Tolna Megyei Békéltető Testület 
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet 

Telefonszám: 06-74-411-661 

Fax: 06-74-411-456 

E-mail: kamara@tmkik.hu 

Vas Megyei Békéltető Testület 
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. 

Telefonszám: 06-94-312-356 

Fax: 06-94-316-936 

E-mail: vmkik@vmkik.hu 

Veszprém Megyei Békéltető Testület 
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116. 

Telefonszám: 06-88-429-008 

Fax: 06-88-412-150 

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu 

Zala Megyei Békéltető Testület 
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. 

Telefonszám: 06-92-550-513 

Fax: 06-92-550-525 

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu 

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. 
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A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz 

kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. 

Az online vitarendezési platform itt érhető el: 

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

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. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és 

szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve 

bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része 

módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a 

jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a  weboldalra való hivatkozással, forrás 

feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Kovács Márton – egyéni vállalkozó. 

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex 

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további 

pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó 

rendelkezései érvényesek. 

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 

tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe. 

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések 

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. 

Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti 

adattartalom visszaállítható. A weboldalon  megjelenő adatokat MSSQL és MySQL 

adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, 

kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk. 

A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás 

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél 

szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató 

jellegűek! A képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak! 

A fából készült termékek esetén különösen igaz, hogy a fa elemek színe, árnyazata, mintázata, 

erezete mindig egyedi, a képen láthatótól eltérhet. 

Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért 

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az 

Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal 

nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). 

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan 

kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve 

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


szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön 

hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre 

hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó 

tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a 

szerződés létrejöttét. 

Eljárás hibás ár esetén 

Előfordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt – hibás ár szerepel a honlapon. Hibás ár esetén a 

megrendelést (az Ön ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk 

kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön 

létre szerződés közöttünk. Amennyiben Ön hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt 

automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a részünkről. 

Hibás áron történő Ön általi ajánlattétel (megrendelés) esetén az Eladó munkatársa felhívja az 

Ön figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Ön a hibás 

ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez 

esetben nem jön létre szerződés a felek között. 

A honlap használata 

A Termék kiválasztása 

A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és 

ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, 

cikkszámát, ismertetőjét, árát. Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell 

megfizetnie. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, 

dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre 

kerül. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem 

vállalunk! 

Kosárba helyezés 

A Termék kiválasztása után Ön a ―Kosárba teszem‖ gombra kattintva helyezhet – 

tetszőleges számú –  terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési 

kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek. 

Javasoljuk, hogy akkor is helyezze a kosárba a terméket, ha nem biztos abban, hogy az adott 

terméket meg kívánja vásárolni, mert ezzel az Ön számára egy kattintással áttekinthetővé 

válik, hogy az adott pillanatban melyek az Ön által kiválasztott termékek, és azokat egy 

képernyőn megjelenítve tudja megtekinteni és összehasonlítani. A Kosár tartalma a 

megrendelés véglegesítéséig – a ―Megrendelés elküldése‖ gomb megnyomásáig – szabadon 

módosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint 

újabb termékek helyezhetőek, illetve a kíván termékszám megváltoztatható. 

A Kosár megtekintése 

A honlap használata során Ön a honlap tetején található „Kosár‖ ikonra kattintva bármikor 

ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a 



kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. A rendszer lehetőséget ad a termékeket 

áttekinteni, törölni, módosítani tetszés szerint, vagy folytatni a vásárlást. 

Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy 

a „Tovább a pénztárra‖ gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást. 

Vásárlói adatok megadása 

Lehetőség van belépésre, regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra. A 

regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén 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 „Kapcsolattartó adatai‖ szövegdobozban e-mail címét, nevét, telefonszámát 

a „Számlázási adatok‖ szövegdobozban teljes nevét, címét, cég esetén adószámát tudja 

megadni. A ‖Szállítási adatok‖ szövegdobozban a rendszer automatikusan a „Számlázási 

adatok‖ során megadott adatokat tárolja. Amennyiben Ön eltérő címre kéri a szállítást, kérjük 

távolítsa el a pipát. A „Szállítási adatok‖ szövegdobozban Ön tetszőlegesen adhat meg 

további információt. 

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára 

megfelelő fizetési és szállítási módot. A „Szállítási mód‖ dobozban kell bejelölnie, hogy a 

megrendelt terméket személyesen kívánja átvenni (személyes átvétel), vagy kiszállítást kér. 

Kiszállítás esetén a rendszer jelzi a kiszállítás díját, melyet Ön köteles megfizetni 

megrendelés esetén. 

Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a „Megrendelés elküldése‖ vagy ―Fizetés Barionnal‖ 

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. 

A rendelés áttekintése 

A fenti szövegdobozok kitöltését követően Ön a „Megrendel‖ gombra kattintva folytathatja a 

megrendelési folyamatot, illetve a „Vissza‖ gombra kattintva törölheti/javíthatja az eddig 

bevitt adatokat, és visszaléphet a Kosár tartalmához. 

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel) 



Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni 

kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „megrendel‖ gombra 

kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó 

részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó 

megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a honlapon 

keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF 

rendelkezései szerint 

Ön a „megrendel‖  gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát 

megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása 

esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. Erre a pénztár oldalon is felhívjuk a 

figyelmet, és a beleegyezést be kell jelölni a rendelés véglegesítéshez. 

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte 

Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános 

szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az 

ajánlati kötöttsége alól. 

A rendelések feldolgozása két lépcsőben történik. Önnek bármilyen időpontban lehetősége 

van a megrendelés leadására. A rendelésről először egy automata visszajelzést kap, ami csak 

annak tényét rögzíti, hogy az Ön megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a 

visszaigazolás nem minősül az Ön ajánlata elfogadásának. Amennyiben Ön azt észleli, hogy 

az automata visszaigazoló e-mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási 

cím, telefonszám, stb.), úgy Ön köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával 

egyidejűleg – velünk e-mail útján haladéktalanul közölni. Amennyiben Ön a megrendelésétől 

számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye 

fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem 

érkezett meg rendszerünkbe. 

Az Eladó legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során egy második e-mail 

útján visszaigazolja az Ön ajánlatát.  A szerződés az Ön által tett ajánlatnak az Eladó által 

történő elfogadásával jön létre. 

A megrendelés teljesített állapota (az összekészített csomagot a futárszolgálatnak/logisztikai 

partnernek átadtuk) után az élő szerződés értelmében a csomagot át kell vennie, utánvét 

esetén annak ellenértékét ki kell fizetnie. A 14 napos visszaküldési jog is ezután 

érvényesíthető. Ha nem veszi át a csomagot, az szerződésszegésnek minősül, és fizetési 

meghagyást kezdeményezhetünk. 

Fizetési módok 

Fizetés Előre utalással 

A termékek ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti. Az átutaláshoz szükséges adatok: 

Kedvezményezett bankja: OTP BANK Kedvezményezett neve: Kovács Márton EV. 

Adószám: 68804880-1-23 Kedvezményezett számlaszáma: 11773322-00361862. Közlemény: 

rendelésszám 

Fizetés a futárnak / Utánvét 



Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor 

válassza az ―Fizetés a futárnak / Utánvét‖ fizetési módot. 

Bankkártyás fizetés 

A következő kártyákkal lehet fizetni: Mastercard, Visa, Visa Electron (amennyiben a kártya 

kibocsátója engedélyezi) Kártyás fizetés esetén a megrendelés házhozszállítását a fizetési 

tranzakció lezárását követően kezdjük meg. A kártyás fizetés a BARION biztonságos 

szerverén és felületén keresztül történik, mely automatikusan jelenik meg a megrendelés 

jóváhagyását követően. A szükséges bankkártya adatok bevitele után a Fizetés gombra 

kattintva a fizetés végrehajtásra kerül. A fizetés megtörténtéről a rendszer visszaigazolást 

küld, majd visszairányítja a megrendelőt a webáruházba, ahol a fizetésről szintén 

visszaigazolást kap. Amennyiben a BARION vagy az OTP Bank a bankkártyás fizetést 

valamilyen okból visszautasítja, a megrendelő a rendelést a visszaigazoló emailben található 

linken keresztül is befizetheti. 

Mi az a Barion? 

A Barion egy elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás. Segítségével fizethetsz online 

áruházunkban bankkártyával, akár regisztráció nélkül vagy prepaid egyenlegről. 

A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártyád számát, a 

lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet. Ha 

nincsen bankkártyád, fizetéshez használhatod, az előre feltölt Barion egyenlegedet, amelyet 

átutalással vagy készpénz befizetéssel tudsz feltölteni, illetve amire ismerőseid is tudnak 

neked pénzt küldeni. Ebben az esetben e-mailcímed és jelszavad megadásával tudsz fizetni. 

Tudj meg többet >> 

  

Átvételi módok, átvételi díjak 

Futárszolgálat 

A futárszolgálat az Ön által megadott szállítási címre viszi a megrendelt terméket ahol azt 

helyben, személyesen veheti át. 

Teljesítési határidő 

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától 

számított legfeljebb 30 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést 

minden esetben e-mail útján jelezzük. Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával Ön 

tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt az Eladó a kártérítési 

felelősségét kifejezetten kizárja. 

 

Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés 

https://woodengoods.hu/barion


Előfordulhat, hogy a honlapunkon szereplő egyes termékek gyártása megszűnt. Erre 

tekintettel fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, 

vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag az Önnel történő egyeztetést 

követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra 

kerül az összeg az Ön részére 5 munkanapon belül. 

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján 

Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról 

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli 

elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát 

1. a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén 

2. aa) a terméknek, 

3. ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban 

történik,az utoljára szolgáltatott terméknek, 

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének 

napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. 

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban 

meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja 

közötti időszakban is gyakorolja. 

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése 

előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati 

kötöttséget megszünteti. 

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása 

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó 

egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a jelen – és a honlapról is letölthető – nyilatkozat-minta 

felhasználásával gyakorolhatja az alábbi címre megküldéssel: 6087, Dunavecse, Rózsa u. 11. ; 

info@woodengoods.hu 

——————- 

mailto:info@woodengoods.hu


Nyilatkozat-minta elálláshoz 

Címzett: Kovács Márton – egyéni vállalkozó 

Cím: 6087 Dunavecse, Rózsa u. 11. 

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 vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni: (Bankszámla száma, 

hozzátartozó név/tulajdonos, és Bank neve) 

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

Kelt.: 

—————– 

  

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége 

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 14 

naptári napos határidőn belül elküldi. 

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban 

gyakorolta. 

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles 

elektronikusan visszaigazolni. 

Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén 

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége 

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, 

az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül 

visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a 

teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a 

figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási 

módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre (pl. soron kívüli, 

feláras kiszállítás). 



Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja 

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az 

Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal 

megegyező módon téríti vissza. A fogyasztókifejezett beleegyezése alapján az Eladó a 

visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen 

többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott 

bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t 

felelősség nem terheli. 

Többletköltségek 

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő 

fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő 

többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn 

visszatérítési kötelezettségünk. 

Visszatartási jog 

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a 

terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; 

a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A fogyasztó által utánvéttel feladott 

küldeményeket nem áll módunkban elfogadni, azt nem vehetjük át. 

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén 

A termék visszaszolgáltatása 

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, 

köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy 

napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére 

meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a 

fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. 

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése 

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére kell 

visszaküldeni. 

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért 

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához 

szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. 

Az elállási jog kizártsága 

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 

45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben, így különösen a 

„c‖ és az „e‖ pontban meghatározottak esetén: „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; „olyan zárt csomagolású 

termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő 

felbontása után nem küldhető vissza. Ilyen kizáró ok a termék vagy díszdoboz bármely 

felületére kért egyedi gravírozás. 

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás 

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése 

felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával 

készült. 

Kellékszavatosság 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval 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 nem áll az Eladó módjában vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest 

aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem 

kérhette, úgy – 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 az Eladó 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 felhívjuk a figyelmét, hogy 

a szerződés teljesítésétől számított éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már 

nem érvényesítheti. 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 

Ön az Eladóval 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 Eladó 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. 

Termékszavatosság 



Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt 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. 

Jótállás 

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával? 

Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a kötelezett jótállásra köteles. 



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

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) 

Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó 

Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben 

érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő 

határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől 

számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már 

eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben 

a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a 

fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás 

vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az egy éven túli 

esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni! 

Törvényi szabályozás szerint a jótállás kötelező esetei webáruházunkra vonatkozóan: 

1. napszemüvegek 10 000 Ft eladási ár felett; 

2. híradástechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen üzenetrögzítő, 

kihangosító készülék; műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek 

részegységei, televízió, projektor, videomagnó, rádió, autórádió, rádiós ébresztőóra, 

műholdas helymeghatározó, lemezjátszó, szalagos és kazettás magnó, CD-felvevő és 

lejátszó, DVD-felvevő és lejátszó, játékkonzol, Blu-ray lejátszó és -író, asztali 

médialejátszó, egyéni hangrendszer, keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal, 

mikrofon és fülhallgató, head-set; 

3. órák és ékszerek 10 000 Ft eladási ár felett; 

4. információtechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen asztali 

számítógép, laptop, note-book, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, 

fényképezőgép, film- és hangfelvevő kamera, videokamera és camcorder, diktafon, 

fotónyomtató, film- és diaszkenner, MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó, 

pendrive, memóriakártya, akkumulátor-töltő, számológép, zsebszámológép; 

Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól? 

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

hiba oka a teljesítés után keletkezett. 

Felhívjuk 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 a szavatossági 

jogosultságoktól függetlenül megilletik. 

— 



KARÓRÁKRA VONATKOZÓ HASZNÁLATI 

ÚTMUTATÓ, JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG 

A woodengoods.hu / fabolkeszult.hu / woodngoods.hu webáruház által forgalmazott 

összes karóra/zsebóra rendelkezik jótállási jeggyel, melyet a megrendelt termékhez 

csomagolva küldünk Vásárlóinknak. 

A woodengoods.hu üzemeltetője a webáruházban vásárolt 10.000 Ft feletti órákra egy év 

jótállást ad, míg 10.000 Ft alatti órákra hat hónap szavatosságot vállal. A jótállás időszakán 

belül a forgalmazónak kell bizonyítania, hogy nem gyári hibás az óra, míg szavatosság esetén 

a fogyasztót illeti a bizonyítási kötelezettség, hogy az óra gyártási hibás. 

Amennyiben az óra szokásos alkalmazása alatt meghibásodna, költségmentesen kerül 

kijavításra egyéves időtartamig, a vásárlás keltétől számítva. 

 A Vásárlót a 151/2003 (IX.22.) Kormányrendeletben, a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben, 

valamint a Ptk 1959. évi IV. törvény 306-310 §, illetve a Ptk 248 §-aiban foglaltak illetik 

meg, a jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti, és nem korlátozza. 

Ha az óra meghibásodik és a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesíti 

csereigényét, akkor a forgalmazó köteles azt kicserélni, azonban ennek további feltétele, hogy 

a meghibásodás olyan legyen, amely az óra rendeltetésszerű használatát akadályozza. A 

fogyasztó az őt megillető négy alapvető szavatossági-jótállási igény (kijavítás, kicserélés, 

árleszállítás, elállás) közül választhat. Elsődlegesen választhat, hogy kijavítást vagy 

kicserélést kér. A fogyasztó választási lehetősége csak akkor korlátozott, ha a kicserélés 

lehetetlen vagy ha a csere aránytalan többletköltséget eredményezne. Sorrendben második 

helyre került az árleszállítás, illetve az elállás igénylésének a lehetősége, melyre akkor 

kerülhet sor, ha a jogosultnak sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, illetőleg ha a 

korábbi igények teljesítését a kötelezett nem vállalja vagy nem tudja teljesíteni. Fontos 

szabály ugyanakkor, hogy jelentéktelen hiba miatt nincs helye elállásnak. 

A garancia nem vonatkozik: 

– a nem vízálló óráknál a vizesedésből adódó meghibásodásra 

– a mindennapi használatból adódó kopásra, elhasználódásra 

– a nem rendeltetésszerű, durva, nem megfelelő használatra visszavezethető sérülésekre, mint 

például az óra tokját, szíját, csatját vagy az abba ágyazott köveket, koronát, gombokat érő 

külső mechanikai hatások (ütés, karcolás, súrlódás) okozta sérülésekre 

– égésre, marásra, törésre, repedésre, fizikai behatásra és azokból eredő károkra. 

– Ha hibát egyéni, szakszerűtlenül elvégzett javítás vagy beállítás okozta. 

Hasznos tanácsok az óra gondozásáról: 

Az elem élettartamát a gyári behelyezéstől kell számítani. Az elem kimerülésének első jelére ( 

késik az óra ), cseréltesse ki az elemet órásnál, szakemberrel. Ez az óra precíziós alkatrészeket 

tartalmaz. Soha ne próbálja meg kinyitni az óraházat vagy levenni a hátlapot. Vízálló óráink 

esetében a víz és a por behatolása ellen egy vízzáró gumitömítés szolgál. Mivel hosszabb 

használat után a gumi elöregszik, a tömítést szabályos időközönként (2-3 évente) ki kell 

cserélni. Vízálló óráknál a vízállóság csakis abban az esetben garantált, ha az előírt időszaki 

átvizsgálást az órásmester elvégzi. Ajánlott az átvizsgálást tavasszal, a strandszezon kezdete 

előtt elvégeztetnie. Ha az órában víz vagy párakicsapódás jelenne meg, azonnal vigye 



óráshoz, mert a víz elkorrodálhatja az óraházon belüli alkatrészeket. Kerülje, hogy 

szélsőséges hőmérsékletnek tegye ki az órát. Semmi esetre se menjen úszni, fürdeni, tusolni 

az órával, ha nincs rajta az 5 ATM vagy a 10 ATM WATER RESISTANT jelzés. Ne vigye az 

órát szaunába. Még a vízálló órák esetében se viselje az órát fürdés közben vagy olyan helyen, 

ahol tisztálkodó szerek érhetik (szappan, tusfürdő, sampon), mert ezek a vegyi anyagok 

károsítják az óra tokozását, szigetelését, vízállóságát. Kerülje, hogy az órát testápoló krém, 

dezodor, napolaj vagy kozmetikai szerek érjék. Világos árnyalatú szilikon és bőrszíjak színe 

tartós viselet esetén vagy sötét színű textíliával történő gyakori érintkezés során 

megváltozhat! Ámbár az óra úgy van tervezve, hogy sikeresen ellenálljon a normál használat 

közben jelentkező rázásnak, ennek ellenére nem ajánlatos, hogy durva bánásmódnak, kézi 

ütésnek tegye ki, vagy, hogy kemény felületre leejtse. Kerülje a szíj túlságos meghúzását, 

csak annyira húzza meg, hogy az ujját be tudja dugni a szíj alá. Az óra és a szíj tisztításához 

puha ruhát használjon, szárazon vagy szappanos lében enyhén megnedvesítve. Soha ne 

használjon illékony vegyszereket ( például benzint, hígítókat, spray-s tisztítószereket, 

oldószereket stb.). Egyes modellek további díszítő bevonatot kapnak (arany, IP Black), mely 

napi használat során megkophat. Ne hagyja az órát napon felmelegedni! Felhevült állapotban 

az órát ne érje nedvesség, ne vigye vízbe! Tilos a koronát és a gombokat használni a víz alatt 

vagy amíg a tok nedves. Jet-Bike, Jet-Ski, vizisí, vízbe ugrás és búvárkodás kizárólag a WR 

200M, WR 20ATM vagy WR 20BAR jelzésű órában engedélyezett. Ha a vízálló órát 

tengervíznek teszi ki, utána jól mossa meg édes vízzel és törölje szárazra, mert a sós víz 

károsítja a tok szigetelését. Mielőtt az órát nedvesség érné, ellenőrizze a tok, a gombok és a 

korona épségét, lezárt állapotát. Ha bármiféle rendellenességet észlel, azonnal forduljon 

órásmesterhez. A fa, bőr- vagy szövetszíjjal rendelkező órákkal a fürdés és az úszás nem 

ajánlott, mivel ez a szíj idő előtti, gyors tönkremeneteléhez vezet. 

Az óra üvege belülről bepárásodhat, ha hirtelen hideg helyre kerül. Ez nem jelent hibát, ha a 

pára az üvegről a melegben gyorsan eltűnik. Ha a pára a melegben továbbra sem tűnik el, 

vagy vizet lát az órában, sürgősen vigye az órát a szakszervizbe. Ne húzza meg túlságosan az 

óra szíját vagy a fémcsatot, mert könnyen aláizzadhat és bőrkiütést kaphat. Úgy csatolja be a 

szíjat, vagy a fémcsatot, hogy az egyik ujját még alá tudja tenni. Fizikai sérülések, rozsda 

vagy a korrózió kikezdheti az óra fémcsatját. Elrepedhet, vagy eltörhet a csat, ekkor leeshet a 

karjáról és elveszítheti az órát. Vigyázzon a csatra és mindig tartsa tisztán. Ha bármilyen 

sérülést, repedést lát a csaton, vigye a szakszervizbe, hogy átvizsgálják. Ne hagyja az órát 

olyan helyen, ahol túlságosan felforrósodhat (kocsi ablakában, napsütésben vagy közel a 

fűtőtestekhez). Kerülje az extrém hideget is, az óra quartz szerkezete késhet, vagy megállhat a 

nagy hidegben (-10 °C alatt). Az óraszerkezet károsodik, ha +60 °C fölé melegszik. 

Az analóg mutatókat az óra mágneses elven mozgatja. Ha túlságosan közel kerül külső 

mágneses vagy elektromágneses sugárzást kibocsátó készülékekhez (hangszóró, mágneses 

karkötő vagy nyaklánc, televízió, mobil telefon, számítógép, tápegység, stb.) a mutatók 

mozgásában probléma jelentkezhet. Néhány esetben, az arra érzékenyeknél allergiás reakciót, 

kiütést válthat ki az óra viselése. Ezt a legtöbb esetben a szíjon megtelepedett baktériumok 

okozhatják. Ezt elkerülendő mindig tartsa tisztán az órát, a csatját és a szíjat. Száraz vagy 

enyhén szappanos lében megnedvesített puha anyaggal tisztítsa az szíjat és a csatot. A 

műanyagszíj vagy a bőrszíj cseréjéhez keresse fel a kijelölt szakszervizt. 

A meghibásodott terméket a jótállási időn belül a vásárlás helyére (a csomag 

feladójának székhelyére – 6087 Dunavecse, Rózsa u. 11.) kell visszajuttatni. A meghibásodott 

termék valamint az elkészült termék visszajuttatása a Vásárló feladata és ennek költsége a 

Vásárlót terheli. 



JÓTÁLLÁSI TUDNIVALÓK: 

1. A jótállás időtartama a vásárlástól számított 1 év, a jótállási kötelezettség a 

forgalmazót terheli. 

2. A jótállási igényét a jótállási jeggyel vagy a vásárlás tényét, helyét és időpontját 

igazoló dokumentummal érvényesítheti, ezért gondosan őrizze meg! 

2. Kérjük, ellenőrizze a vásárlás napjának feltüntetését és a jótállási jegy szakszerű 

kitöltését! 

3. Jótállási, javítási munkát kizárólag csak érvényes jótállási jegy vagy a vásárlás tényét, 

és időpontját igazoló dokumentum alapján végezzük. 

4. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok 

bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után. 

5. Az óra kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a kijavítási időnek 

azon részével, amely alatt a vásárló az órát nem tudta rendeltetésszerűen használni. 

6. Törekszünk arra, hogy 15 napon belül elvégezzük a javítást illetve a cserét. Csere 

esetén a jótállás újból indul a kicserélt fő alkatrészre. 

7. A fogyasztó a jótállási igényét a forgalmazónál érvényesítheti. A fogyasztó a hiba 

felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles 

kifogását a kötelezettel közölni (kárenyhítési kötelezettség). Meghibásodás esetén a 

Ptk 306. § szerint járunk el. 

9. A javítást a megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős 

kényelmetlenség nélkül végezzük. 

10. A javítás esetén az órába kizárólag új alkatrész helyezhető. 

11. A jótállásra kötelezett a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek a 

másolatát a fogyasztónak köteles átadni. Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó 

igényétől eltér, ennek indoklását is a jegyzőkönyvben kell megadni. Ha a kötelezett a 

fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, 

álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót. 

12. A jótállási kötelezettség nem áll fenn, ha a webáruház vagy a kijelölt szakszerviz 

bizonyítja, hogy a hiba a karóra nem rendeltetésszerű, a használati útmutatóban leírttól 

eltérő, durva használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár 

vagy egyéb vásárlás után keletkezett okból következett be. Kérjük a használati 

útmutatóban leírtakat saját érdekében tartsa be, mert eltérő használat, kezelés miatt 

bekövetkezett hiba esetén az óráért jótállást nem vállalunk. A jótállás nem vonatkozik: 

elem, óraszíj, óraüveg, valamint ezek mindennapi használatából adódó 

elhasználódására, karcolásokra, kopásokra, illetve díszitő kövek külső behatásra 

történő elvesztésére sem. 

 


