
 
 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
a Virtual Race Hungary Weboldal szolgáltatásairól 

1. A Szolgáltató adatai 

A www.virtualracehungary.hu weboldalt (a továbbiakban: „Weboldal”) Végh-Sziebert Laura 
egyéni vállalkozó üzemelteti (a továbbiakban: „Szolgáltató”) 
 
A szolgáltató neve:    Végh-Sziebert Laura egyéni vállalkozó 
A szolgáltató székhelye:   2170 Aszód, Ady Endre utca 7a 
Nyilvántartási szám:    54066492 
Statisztikai számjel:   55394343712023113 
Adószáma:     55394343-1-33 
A Szolgáltató e-mail címe:   virtualracehungary2020@gmail.com 
A Szolgáltató telefonszáma:   +36703404254 
Számlavezető pénzintézet:   ErsteBank Nyrt 
Számlaszám:     11600006-00000000-53554417 
Jelen ÁSZF nyelve:    magyar 
 

2. A Weboldalon forgalmazott szolgáltatások és termékek ismertetése, tájékoztatója 
 

Szolgáltatások: a Weboldal szolgáltatási szerződés keretében lehetőséget ad ingyenes 
regisztrációval arra, hogy a felhasználó részt vegyen a Szolgáltató által a Weboldalon  
meghirdetett virtuális futóversenyen és a versenyben való részvétel kapcsán járó virtuális 
befutóérmek és virtuális oklevelek ingyenes letöltésére. A Weboldal ezen felül, mint 
szolgáltatás, kiértékeli és rangsorolja a felhasználó által feltöltött adatokat.   

Termékek: A jelen ÁSZF – csatolás nélkül is elválaszthatatlan részét képező – képező, 
Weboldalon közzétett Versenykiírásban megadott feltételek megvalósulása esetén igénybe 
vevő megrendelheti a Szolgáltató által egyedileg tervezett Weboldalon megadott 
paraméterekkel rendelkező termékek egyikét az ott szereplő vételáron. A Weboldalon 
közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak. 

A Weboldal több menüpontjában is megrendelhetőek. A megrendelés menüpontban a 
felhasználó kiválaszthatja a megrendelni kívánt terméket. A termék fizikai megjelenése 
eltérhet a Weboldalon megjelentetett képektől. A termékek lényeges tulajdonságait az Igénybe 
vevő megtekintheti a Weboldalon. 

3. Általános információk 

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) 2020.05.11.napján lép 
hatályba és visszavonásig hatályos. 

Szolgáltató a mindenkor hatályos ÁSZF-jét a weboldalán mindenkor elérhetővé teszi oly 
módon, amely lehetővé teszi az igénybe vevő számára, hogy tárolja és előhívja azt. A Szolgáltató 
fenntartja az arra vonatkozó jogát, hogy belátása szerint bármikor módosítsa az ÁSZF bármely 
rendelkezését, az egységes szerkezetbe foglalt módosított ÁSZF-nek a weboldalon történő 
egyidejű közzététele mellett.  A módosítás(ok) a módosított ÁSZF közzétételét követően 
megkötött egyedi szerződések jogviszonyában alkalmazhatóak. Az egyedi szerződés 
Szolgáltató általi teljesítéséig esetlegesen bekövetkező ÁSZF megváltozásáról Szolgáltató 
köteles a vásárlót értesíteni.  

http://www.virtualracehungary.hu/
http://www.virtualrece.hu/


 
 

A Szolgáltató a Weboldalon történő regisztrációval, illetve a Weboldalon nyújtott 
szolgáltatások igénybevételével   igénybe vevő kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a jelen 
ÁSZF rendelkezéseit, a Szolgáltató által megadott adatkezelési elveket, annak minden 
pontjával egyetért és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. Szolgáltatásaink 
igénybevételének a feltétele jelen ÁSZF megismerése és elfogadása. 

Jelen ÁSZF nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, 
magatartási kódexre nem utal. 

A Weboldal tárhelyszolgáltatójának adatai: 
Cégnév:   Magyar Hosting Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely:   1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22 
Cégjegyzékszám:  01 09 968314 
Adószám:   23495919241 

 

4. A szerződési feltételek elfogadása 

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a 
mindenkor hatályos magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi 
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes 
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Ektv.”) vonatkozó 
rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés 
nélkül is irányadók. 

A regisztráció, illetve megrendelés során igénybe vevő, amennyiben a Szolgáltató 
szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit a 
regisztrációs űrlap kitöltésével és a regisztráció elküldésével, megrendelés esetén a 
Weboldalon leadott megrendelés elküldésével tehet meg. Jelen ÁSZF szerinti regisztrációt 
követően egyedi szolgáltatási szerződés jön létre, melynek keretében igénybe vevőnek 
lehetősége van – a befutóérmekre vonatkozóan jelen ÁSZF 2. pontjában teljesülő feltételek 
esetén – termékek megrendelésére, mely megrendelés visszaigazolása esetén a jelen ÁSZF 
7. pontja szerinti egyedi adásvételi szerződés jön létre Szolgáltató és igénybe vevő között. 

Amennyiben igénybe vevő az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, nem regisztrálhat, illetőleg nem 
küldhet megrendelést a weboldalon szereplő termékekre. 

5. A megrendelés menete 

A megrendeléshez első lépésként a Weboldalon szereplő adatok megadása szükséges. 
Telefonon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A 
rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el az 
igénybe vevők részére. Szolgáltató a megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan 
visszaigazolást küld. Amennyiben a visszaigazolás a fenti határidőben nem érkezik meg, az 
igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. A megrendelés elektronikus úton kötött, de 
nem írásba foglalt szerződésnek minősül, melynek tartalmát a Szolgáltató archiválja, az 
utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.  

A vásárló a vételárat előrefizetéssel, vagy utánvétellel egyenlítheti ki. Igénybe vevő 
előrefizetés esetén Szolgáltató visszaigazoló email-ben megadott 
 bankszámlaszámára, a megrendelésszám közleményrovatban történő megadásával. 



 
 

A megrendelés menetére, illetve a versenyben való részvételre vonatkozóan egyebekben a 
Weboldalon található versenykiírás irányadó, mely jelen ÁSZF mellékletét képezi. 

Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vásárlót erről haladéktalanul 
tájékoztatja és az esetlegesen előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vásárló részére, a 
tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül. 

A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a fogyasztó és 
a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) 
Kormányrendelet (a továbbiakban: „Korm. rendelet”) és a Polgári Törvénykönyv tartalmazza. 

A Korm. rendelet értelmében a vásárló a szerződéstől 14 napon belül indoklás nélkül elállhat. 
A vásárló az elállási jogát termék vásárlása esetén a termék kézhezvételétől számított 14 
napon belül gyakorolhatja. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést 
(visszaigazolást) nem kapott a vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 
14 nap elteltéig gyakorolhatja. Az elállás közölhető továbbá a 
virtualracehungary2020@gmail.com e-mail címre történő elektronikus levél megküldésével is 
a fent hivatkozott határidőn belül. Az elállás gyakorolható a 2. számú melléklet szerinti 
nyilatkozat-minta felhasználásával, illetőleg az elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozat 
útján. Az elektronikus úton megküldött elállást a Szolgáltató a megküldést követően 
haladéktalanul, legkésőbb 2 munkanapon belül visszaigazolja. 

Kézhezvételi időpont a futártól történő átvétel időpontja. Ezen időpont számlával, illetve a 
futártól kapott nyugtával bizonyítható.  

Elállás esetén a vásárló a visszáru terméket köteles saját költségén visszaküldeni a 
Szolgáltató fent megjelölt címére, a Szolgáltató pedig legkésőbb az elállásról való 
tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát a 
vásárló által megadott bankszámlára történő banki átutalással. Elállás esetén a vásárlót 
kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Termék adásvétele esetén a Szolgáltató 
mindaddig visszatarthatja a vételár visszafizetését, amíg a vásárló a terméket vissza nem 
szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt a Szolgáltató részére visszaküldte. 

Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőség. 

Szolgáltató követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk 
megtérítését. 

Az elállási/felmondási jogra vonatkozó további információk a jelen Általános Szerződési 
Feltételek 1. számú mellékletében találhatók. 

A szavatossági jogokra a Ptk-ban, a szavatossági igények érvényesítésére a fogyasztó és 
vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási 
igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak 
az irányadók.  

A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, 
elérhetősége, leírása stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A szavatosságra és a jótállásra 
vonatkozó további információk a jelen ÁSZF 3. számú mellékletében olvashatók.  

A hibásan vagy hiányosan megadott adatokért felelősséget a Szolgáltató nem vállal. 

 



 
 

6. Szállítási módok és információk 
 

A termék átadására kizárólag postai úton kerül sor, személyes átvételre nincs lehetőség. A 
kiszállítás költségét a termékek ára tartalmazza.  

 
 

7. Egyedi szerződés létrejötte és megszűnése 

Ha igénybe vevő a Weboldalon elérhető termékekre megrendelést küld a Szolgáltatónak a 
jelen ÁSZF 4. pontjában leírtak szerint, és a Szolgáltató a megrendelést e-mailben 
visszaigazolja, egyedi adásvételi szerződés jön létre az igénybe vevő és a Szolgáltató között. 

Az igénybe vevő regisztrációjának elküldésekor létrejön az ingyenes egyedi szolgáltatási 
szerződés, amely a Versenykiírásban megadott feltételek szerint jön létre és a regisztráció 
visszavonásával automatikusan megszűnik. Szolgáltató jogosult az egyedi szolgáltatási 
szerződést egyoldalúan a Versenykiírásban szereplő szabálytalanságok esetén és indoklás 
nélkül is megszüntetni. 

Az igénybe vevő elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései 
vonatkoznak. 

Amennyiben a jelen ÁSZF szerinti bármely teljesítési határidőt a Szolgáltatónak fel nem róható 
valamely ok (különösen, de nem kizárólagosan: elháríthatatlan objektív körülmény) 
következtében előállt akadályoztatás miatt nem lehet tartani, és ennek az objektív 
körülménynek, vagy oknak a bekövetkezése esetén Vállalkozó az igénybe vevőt 
haladéktalanul értesítette, akkor az adott határidő az akadályoztatás az akadályoztatás 
időtartamával meghosszabbodik. 

Az egyedi adásvételi szerződés a jelen ÁSZF-ből eredő valamennyi szerződéses 
kötelezettség maradéktalan teljesítéséig hatályos. 

 

8. Egyéb rendelkezések 

A Weboldalon található, valamint a Szolgáltató termékeire / szolgáltatásaira vonatkozó 
valamennyi tartalom, ideértve többek között a szövegeket, logókat, márkajelzéseket, 
grafikákat, terveket, képeket, fényképeket, videókat, hangfelvételeket stb., Szolgáltató, illetve 
a tartalomszolgáltatója szellemi tulajdonát képezik, és szerzői jogi védelem alatt álnak. 
Valamely termék megvásárlásával igénybe vevő nem szerez semmilyen szellemi tulajdont. 

Az Szolgáltató által a Weboldallal összefüggésben kezelt adatok adatvédelemre vonatkozó 
információit külön adatvédelmi tájékoztató tartalmazza. 

A Szolgáltató fenntarja a jogot arra, hogy a Weboldal bármely aloldalán feltüntesse a házi 
keverék szürke-fehér és trikolor macskája, illetve Szolgáltató macskás húga bármely jelenlegi 
és jövőbeli macskája képét. Az az igénybe vevő, aki az előzőekben felsorolt macskák képét 
először jelenti Szolgáltató fent megadott elérhetőségeinek egyikén, jogosult egy a Weblapon 
árult szabadon választott termék ingyenes megrendelésére. 

A Szolgáltató a Weblapot alkalomszerűen meglátogatókról azok egyedi azonosítására 
alkalmas adatot nem gyűjt. Az egyedi azonosításra alkalmatlan adatokat kizárólag statisztikai 
célból gyűjti és azokat csak összesített formában hozza nyilvánosságra. A Szolgáltató 
rendszere a vásárlók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a 



 
 

vásárlók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy 
szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. 

A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy az igénybe vevő által a regisztrációkor, illetőleg 
egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak. A 
vásárló jelen bekezdésben foglalt önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni.  

A Szolgáltató bármely panasz esetén az esetleges panasz okának tárgyalás útján való 
megoldására törekszik. Igénybe vevő bármilyen jellegű panaszát bármikor bejelentheti írásban 
levélben, email-ben, illetve telefonon a Szolgáltató jelen ÁSZF 1. pontjában megadott 
elérhetőségein. 

Jogvita esetén a területileg illetékes békéltető testület a Pest Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara által működtetett Békéltető Testület székhelye: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. 
emelet 240., levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81., e-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu, 
telefax: 06-1-269-0703, telefon: 06-1-269-0703. Bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről 
további információk a www.birosagok.hu honlapon tájékozódhat. 

Jelen ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyeket a Ptk. vagy más jogszabály így különösen a Korm. 
rendelet kizárólag a fogyasztónak minősülő személyekkel (Ptk. 8:1. (1) bekezdés 3. pont) 
kötött szerződésekre rendel alkalmazni, fogyasztónak nem minősülő vásárló esetében a 
Szolgáltató nem köteles alkalmazni. 

Mellékletek jegyzéke: 

1. számú melléklet:  Elállási/Felmondási mintatájékoztató 
2. számú melléklet:  Elállási/felmondási nyilatkozat 
3. számú melléklet:  A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a 

jótállásról szóló mintatájékoztató 

  



 
 

1. számú melléklet  
Elállás/Felmondási mintatájékoztató 

(a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján)  
 
Elállási/Felmondási jog  
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a 
szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön 
jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.  
 
Az elállási/felmondási határidő:  
a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától 
számított 14 nap elteltével jár le;  
b) termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével 
jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket 
átveszi.  
 
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó 
egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton 
küldött levél útján) az alábbi címre: Végh-Sziebert Laura egyéni vállalkozó (székhely: 2170, 
Aszód, Ady Endre utca 7a, Nyilvántartásiszám: 54066492, Adószám: 55394343-1-33, e-
mailcím: virtualracehungary2020@gmail.com, telefonszám: +36703404254). 
Ebből a célból felhasználhatja az ÁSZF 2. számú mellékletét képező elállási/felmondási 
nyilatkozat-mintát is.  
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt 
elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.  
 
Az elállás/felmondás joghatásai  
 
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának 
kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi 
ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, 
amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási 
módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során 
alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési 
mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából 
kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig 
visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt 
visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Ön köteles számunkra a 
terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől 
számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 
napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét 
Ön viseli.  
Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az 
a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges 
használatot meghaladó használat miatt következett be.  
Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, 
felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének 
időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük 
az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott 
szolgáltatás ellenértékét. 

 

  



 
 

2. számú melléklet 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta 
(a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján) 

 
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 
Címzett: Vég-Sziebert Laura, egyéni vállalkozó Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy 
gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére 
vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:1  
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:2 
A fogyasztó(k) neve:  
A fogyasztó(k) címe:  
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)  
Kelt 
  

 
1 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése 
2 A megfelelő jelölendő 



 
 

3. számú melléklet 
 

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató 
(a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján) 

 
4. Kellékszavatosság  

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?  

Ön a Végh-Sziebert Laura egyéni vállalkozó (székhely: 2170, Aszód, Ady Endre utca 7a, 
Nyilvántartásiszám: 54066492, Adószám: 55394343-1-33, e-
mailcím: virtualracehungary2020@gmail.com, telefonszám: +36703404254) hibás teljesítése 
esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai 
szerint.  

 
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?  
Ön - választása szerint- az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy 
kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a 
vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha 
a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az 
ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, 
illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott 
kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, 
kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.  
 
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?  
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba 
felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a 
szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már 
nem érvényesítheti.  
 
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?  
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.  
 
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?  

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a 
hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a 
szolgáltatást a Végh-Sziebert Laura, egyéni vállalkozó (székhely: 2170, Aszód, Ady Endre 
utca 7a, Nyilvántartásiszám: 54066492, Adószám: 55394343-1-33, e-
mailcím: virtualracehungary2020@gmail.com, telefonszám: +36703404254) nyújtotta. A 
teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön 
által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.  

 
2. Termékszavatosság  
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?  
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát 
vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.  
 
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?  
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését 
kérheti.  
 



 
 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?  
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi 
követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő 
tulajdonságokkal.  
 
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?  
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két 
éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.  
 
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? 
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával 
szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén 
Önnek kell bizonyítania.  
 
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? 
 A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha 
bizonyítani tudja, hogy: - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta 
forgalomba, vagy - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal 
időpontjában nem volt felismerhető vagy - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági 
előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy 
okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és 
termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. 
Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt 
termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben 
érvényesítheti. [Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, az 
alábbi 3. pont beillesztése is szükséges a tájékoztatóba]  
 
3. Jótállás  
Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?  

Hibás teljesítés esetén a Végh-Sziebert Laura: egyéni vállalkozó (székhely: 2170, Aszód, 
Ady Endre utca 7a, Nyilvántartásiszám: 54066492, Adószám: 55394343-1-33, e-
mailcím: virtualracehungary2020@gmail.com, telefonszám: +36703404254) jótállásra nem 
köteles, és külön jótállást nem vállal. 
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