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2018. 02. 01-től hatályos 

Bevezető rendelkezések 

Ezen Üzletszabályzat feltételei lépnek hatályba a Gamper Üzletház Kft. terméksora ́ból kiva ́lasztott 

a ́rucikkeknek a www.webaruhaz.gamper.hu honlapon, illetve  

A vása ́rló szerződe ́ses partnere: 

Ne ́v: Gamper Üzletház Kft. 

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kiserdei út 0816/28 hrsz. 

Cégjegyzéksza ́m: 20-09-062667 

Ügyvezető: Gamper András 

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal engede ́lyének száma: 

Adósza ́m: 11355517-2-20 
 

Adatvédelmi nyilvántartási szám (NAIH): NAIH-145159  
 
 
Ügyfélszolgálat: 
 
E-mail: info@gamper.hu; Telefon: 92/511-055 
 

A Gamper webáruha ́zat fejleszti: 

Név: Korpus Rendszerház Kft. 

Cím: 3300 Eger, Szent János utca 4. 

valamint a tárhelyet szolgáltatja: 

Név: Tárhely EU Szolgáltató Kft. 

Cím: 1144 Budapest, Ormánság út 4. 

I. A szerződés ta ́rgyának lényeges tulajdonságai  

I.1. A honlapon szereplő érte ́kesi ́te ́sre ki ́nált minden terme ́k saját adatlappal rendelkezik. Az adatlap 
többek között tartalmazza:  

• a terme ́k megnevezése ́t,  

• me ́rete ́t, ha az releváns,  

• a terme ́k ára ́t, egységa ́ra ́t,  



• a termék mennyiségi egységét 

• adott esetben a termék le ́nyeges tulajdonságairo ́l összefoglalót.  

Az ismertető leíra ́s tudatos fogyasztó a ́ltali téves e ́rtelmezése ́ből eredő károke ́rt felelősse ́get nem 

va ́llalunk. 

I.2. Ta ́rsasa ́gunk a megfelelő gondossa ́ggal kezeli a honlapon szereplő informa ́ciókat, azonban 

azokban változa ́s, elíra ́s mindezek ellenére lehetse ́ges. Az adatbázisban szereplő esetleges 

nyilvánvaló hiba ́ke ́rt, elíra ́soke ́rt felelősse ́get nem vállalunk.  

I.3. A honlapon megjeleni ́tett ke ́pek illusztrációk, i ́gy azok valósa ́gto ́l valo ́ esetleges eltére ́se ́e ́rt 

felelősse ́get nem va ́llalunk, de törekszünk ra ́, hogy a terme ́kke ́pek lehetőse ́g szerint a valo ́sa ́got 

tükrözze ́k.  

I.4. Amennyiben a honlapon szereplő informa ́ció a tudatos fogyasztótól elvárható ésszerű elja ́ra ́s 

mellett homa ́lyosnak, hia ́nyosnak, vagy ellentmondónak tűnik, úgy javasoljuk a Ta ́rsasa ́g 

megkeresése ́t. Ennek elmaradása ́ból eredő ha ́tra ́nyos következme ́nyekért a Ta ́rsasa ́g felelőse ́get 

nem vállal.  

I.5. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossa ́ga ellenére hiba ́s a ́r kerül a Weboldal felületére, 

különös tekintettel a nyilva ́nvalóan téves, pl. a terme ́k közismert, a ́ltalánosan elfogadott vagy 

becsült ára ́tól jelentősen elte ́rő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft- os vagy "1" Ft-os a ́rra, 

akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás a ́ron a ́tadni, szálli ́tani, hanem felajánlhatja a helyes 

a ́ron törte ́nő sza ́lli ́ta ́st, amelynek ismeretében az Ügyfe ́l elállhat vása ́rla ́si sza ́nde ́káto ́l.  

II. Regisztra ́ció  

II.1. A Gamper Üzletház Kft. honlapján keresztül törte ́nő megrendelés kizárólag regisztrációval 

lehetse ́ges. A regisztráció kizárólag céges üzleti partnereink számára lehetséges. Fogyasztói 
megrendeléseket nem áll módunkban ezen felületen keresztül fogadni. 

III. Megrendelés  

III.1. A va ́sa ́rló a megrendelése ́t a terme ́kek virtuális kosa ́rba helyezése ́vel álli ́thatja össze. A termék 

alatti „Kosárba” gombra kattintva lehet elindítani a megrendelés feladása ́t. A „kosa ́r" gombra 

kattintva megtekinthetők a kiválasztott terme ́kek, és itt van lehetőség módosi ́tani vagy törölni a 

kosa ́r tartalma ́t.  

III.2. Ez után a ”kosa ́r” ablakban a „Kosár törlése” gomb megnyomásával törölhető az összes 
kosárban lévő termék. A „Megrendelés” gombra kattintva a felugró ablakon lehet ellenőrizni a 
megrendelést, majd a „Megrendelés” gombra kattintva lehet jóváhagyni a megrendelést. A 
„Nyomtatás” gombbal ki lehet nyomtatni, a „Bezár” gomb megnyomásával pedig visszatérhet a 
kosárhoz. 

III.3. A vása ́rló a “Megrendelés” gomb használatával kötelező érve ́nyű ajánlatot tesz a 

bevása ́rlókosa ́rban tala ́lható a ́rucikk(ek) megvételére, e ́s ezzel elfogadja ezen Üzletszabályzat 

e ́rve ́nyessége ́t. 



Adatbeviteli hibák javíta ́sa ́t a vása ́rlo ́ a megrendelés elküldése ́t megelőzően a rendelési felületen 

„Bezár” gomb megnyomása ́val visszaléphet e ́s módosi ́thatja a rendelés adatait.  

III.4. A szerződe ́s csak akkor tekinthető megkötött szerződe ́snek, amikor a Gamper Üzletház Kft. 

kinyilváni ́tja a rendelés elfogadása ́t, amelyet egy külön e-mail külde ́se ́vel igazol vissza. A 

visszaigazolás tartalmazza a megrendelés re ́szleteit: a megrendelés sza ́ma ́t, a megrendelő adatait, a 

megrendelt termék(ek) megnevezése ́t, mennyise ́gét, a ́ra ́t és a megrendelés ve ́gösszege ́t. A Gamper 

Üzletház Kft. fenntartja magának a jogot, hogy „a rendelhetőként” feltüntetett, a ́m időközben 

elfogyott, hiányos, vagy nem uta ́nrendelhető terme ́kre nem fogadja el a megrendelést, e ́s a 

szerződe ́sköte ́st visszautasi ́tja, amelyről a vása ́rlót e ́rtesi ́ti, az esetleges teljesített fizetés visszautalása 
mellett.  

III.5. A megrendelés visszaigazolása ́ra a megrendelés bee ́rkezése ́től sza ́mi ́tott 24 óra ́n belül, 

munkaszüneti nap illetve, többnapos ünnepek esetén pedig az ünnepet, munkaszüneti napot követő 
munkanapon kerül sor.  

A Gamper Üzletház Kft. köteles a va ́sa ́rló megrendelése ́nek mege ́rkezése ́t az ige ́nybe vevő felé 

elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni, amely egy automatikus rendszerüzenettel valósul 

meg. Amennyiben a megrendelés visszaigazolása a va ́sa ́rlo ́ megrendelése ́nek elküldése ́től sza ́mi ́tott, 

a szolga ́ltatás jellegétől függő elvárható hata ́ridőn belül, de legkésőbb 48 o ́ra ́n belül a va ́sa ́rlóhoz 

nem érkezik meg, a vása ́rlo ́ mentesül az ajánlati kötöttse ́g vagy szerződéses kötelezettség alól. 

III.6. A megrendelés visszaigazolása ́val a Gamper Üzletház Kft. és a vása ́rló között a visszaigazolt 

megrendelés e ́s a jelen Üzletszabályzat tartalmával egyező, kereskedelmi forgalomban kapható 

a ́ru(k) ada ́sve ́telére ira ́nyuló szerződe ́s jön le ́tre. A jelen Üzletszabályzat alkalmazása ́ban – 

amennyiben a jelen Üzletszabályzat eltérően nem rendelkezik – szerződésen ezt a jogügyletet kell 

e ́rteni. 

III.7. A megrendelt, de me ́g ki nem fizetett termék(ek)et személyes átvétel esetén a megrendelés 

visszaigazolása ́tól sza ́mi ́tott 5 napig a ́ll módunkban a va ́sa ́rlónak tárolni. Amennyiben a megrendelő 

az átve ́teli értesi ́tő megkülde ́se ́től sza ́mi ́tott 5. nap áruha ́zi zára ́sa ́ig nem jelentkezik a termékekért, 

azokat ismételten felszabadi ́tjuk a többi vása ́rló sza ́ma ́ra. 

III.8. A va ́sa ́rlo ́ a Gamper Üzletház Kft. Kft. Honlapja ́n, továbba ́ a telefonon vagy elektronikusan 

leadott rendeléssel elismeri, hogy jelen Üzletszabályzat, valamint az Adatkezelési Ta ́je ́koztató 

rendelkezéseit megismerte e ́s elfogadja, a rendelés menete ́vel tiszta ́ban van, tova ́bbá az 

Adatvédelmi Ta ́jékoztatóban re ́szletezett adatkezelésekhez hozzájárul.  

IV. Termék rendelkeze ́sre állása  

IV.1. A honlapon a termék adatlapján megjelenített ke ́szletek tájékoztató jellegűek.  

A ke ́szletek folyamatos online e ́s a ́ruha ́zi e ́rte ́kesi ́te ́se miatt a webshopban la ́tható ke ́szletek és a 

te ́nyleges a ́ruha ́zi készletek eltérhetnek egymástól, i ́gy előfordulhat, hogy a webshopban ma ́r 

megrendelt vagy telefonon már lefoglalt termék nem áll rendelkezésre (pe ́lda ́ul mert az áruha ́zi 

e ́rte ́kesi ́te ́s kerete ́ben eladásra került a terme ́k utolso ́ darabja is). Ilyen esetben a terme ́kre vonatkozó 

megrendelése ́t nem tudjuk teljesi ́teni, amelyről rövid időn belül ta ́jékoztatjuk, és a meg nem valósult 

online vása ́rla ́s esetlegesen Ön a ́ltal már kifizetett ellenérte ́ke ́t visszate ́ri ́tjük. 



IV.2. A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető a Gamper Üzletház Kft., vagy a 

va ́sa ́rlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáfe ́rhetőve ́ válik. Nem terheli a Gamper 

Üzletház Kft-t semmilyen felelősse ́g abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás aze ́rt nem 

e ́rkezik meg a vása ́rlóhoz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az e-mail fiók ta ́rhely 

teli ́tettse ́ge miatt az száma ́ra nem hozzáfe ́rhető. 

V. Vételár e ́s fizetési feltételek  

V.1. A weboldalon találhato ́ terme ́k mellett feltüntetett a ́r a termék ajánlati ára, amely tartalmazza 

az általános forgalmi ado ́t is, nem tartalmazza azonban az esetleges sza ́llíta ́s, összeszerele ́s, 

beüzemelés e ́s a kötelező szervizelés költse ́geit. Az ajánlati ár az adott pillanatban, illetve akciós 

terme ́kek esetén a weboldalon meghirdetett ideig e ́rve ́nyes. A mindenkori a ́rat a megrendelés 

visszaigazolása tartalmazza. 

V.2. Az a termék ára, amely a megrendelés visszaigazolása ́ban megadásra került. Az ár a készlet 

erejéig meghirdetett, akciók esetében a visszaigazolásban megjelölt félretételi időn túl, de az akció 

időtartama ́n belül csak addig érve ́nyes, ameddig a terme ́k ke ́szleten van.  

V.3. A megrendelt termék(ek) vételára ́nak kifizetése ha ́zhoz szállíta ́s esete ́n a szálli ́ta ́si di ́jjal együtt 

ke ́szpénzzel vagy előre utala ́ssal történik.  

VI. Tulajdonjog fenntartása 

A kiszálli ́tott a ́rucikk a Gamper Üzletház Kft. tulajdona ́ban marad, amíg a fizete ́s teljes egésze ́ben 

meg nem törte ́nik.  

VIII. Átve ́tel és szállítás  

VIII.1. Amennyiben a rendelés szerint az a ́rut helyszi ́ni a ́tvételre a Gamper Üzletház Kft. üzletébe 

sza ́lli ́tják, az ügyfél e ́rtesi ́te ́st kap arról, mikor tudja a helyszínen a ́tvenni a rendele ́s szerinti 

terme ́k(ek)et. A vása ́rlónak a rendelt termékek(et) az értesi ́te ́s megküldése ́től sza ́mi ́tott 5 napon 

belül van lehetősége átvenni. A rendelés a ́tve ́tele ́hez a vása ́rlo ́nak be kell mutatnia a számla ́t, a 

rendelés visszaigazolása ́t vagy az átve ́teli értesi ́te ́st, valamint valamilyen, közigazgatási hatósa ́g a ́ltal 

kiadott fe ́nyképes azonosi ́tó okma ́nyt (pl. útleve ́l, személyi igazolvány, vagy jogosítva ́ny). 

Amennyiben a vása ́rló nem veszi a ́t rendele ́se ́t az átve ́teli értesi ́tő megkülde ́se ́től sza ́mi ́tott 5 napon 

belül, a Gamper Üzletház Kft. fenntartja maga ́nak a jogot, hogy a va ́sa ́rla ́si szerződéstől ela ́lljon. 

Ebben az esetben a vása ́rló az esetlegesen kifizetett a ́rnak megfelelő összegű jóva ́íra ́st kap az eredeti 

fizetés forma ́ja ́ban (azaz jóva ́i ́ra ́s a hitelkártya ́ra, sza ́mlára visszautalás, illetve készpénz 

visszafizetés). Ha ́zhoz sza ́lli ́tás kiza ́ro ́lag Magyarország területe ́re törte ́nő kisza ́llíta ́s esete ́n vehető 

igénybe. 

VIII.2. Az átada ́s-a ́tve ́tellel az áruban bekövetkező ka ́r veszélyének viselése a va ́sa ́rlo ́ra sza ́ll át. Az 

a ́tvételt követően az áruban bekövetkező se ́rülésekért, hia ́nyokért a Gamper Üzletház Kft-t 

felelősse ́g nem terheli. Amennyiben az adott terme ́kre jogszabály jóta ́llást nem i ́r elő, úgy hiba miatti 

kifogás esete ́n a kellékszavatossa ́g szabályai szerint a va ́sa ́rlást követő 7. hónaptól a vása ́rlónak kell 

igazolnia, hogy a hiba az átadás-a ́tve ́tel időpontja ́ban az áruban ma ́r megvolt. 



VIII.3. A terme ́k fuvarozása a va ́sa ́rló ige ́nye szerint, a visszaigazolt megrendelésben kikötött 

felte ́telek alapján törte ́nik. A fuvaroza ́s mindenkori di ́jait a www.webaruhaz.gamper.hu weboldal 

„Gyakori Kérdések (GY.I.K)” menüpontja tartalmazza. A fuvarozás di ́ja a sza ́llítandó terme ́kek 

mennyise ́gétől, súlya ́tól, me ́retétől függ.  

A Gamper Üzletház Kft. és partnerei mindent megtesznek annak érdeke ́ben, hogy a vása ́rló a 

megrendelés visszaigazola ́sa ́t követően készleten le ́vő termék esete ́n 15 munkanapon belül 

megkapja. Egyedi rendele ́sre e ́rte ́kesi ́tett terme ́kek esete ́n az ira ́nyadó sza ́llíta ́si hata ́ridő 30 

munkanap, azonban pontosabb ta ́je ́koztatás a megrendelést visszaigazoló emailben kerül 

rögzi ́te ́sre, amelyben ettől eltérő is lehet.  

VIII.5. Amennyiben a terme ́k a ́tvétele házhozsza ́lli ́ta ́ssal törte ́nik, ke ́rjük a va ́sa ́rolt terme ́ket 

szi ́veskedjen az átve ́telkor ellenőrizni, és amennyiben mennyise ́gi, vagy minőse ́gi kifoga ́sa van a 

sza ́lli ́tott terme ́k(ek)kel kapcsolatban, akkor azt a sza ́lli ́tó a ́ltal a ́tadott fuvarjegyzék megfelelő 

rovata ́ba kell bejegyezni. Szálli ́tónk di ́jmentesen visszasza ́llítja a terméket, amennyiben véletlenül 

ma ́s, vagy nem annyi terme ́ket küldtünk, illetve a terme ́k se ́rült. Ezt követően haladéktalanul 

felvesszük Önnel a kapcsolatot e ́s di ́jmentesen kisza ́llítjuk a megrendelt terme ́ket.  

VIII.6 Szállítási költségről az alábbi oldalunkon tájékozódhat: 
http://webaruhaz.gamper.hu/index.php?q=gyik 

 

IX. A vásárló elállási joga  

IX.1. Ha a vása ́rló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a fogyasztók e ́s va ́llalkozások 

közötti szerződe ́sek re ́szletes szaba ́lyairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § értelme ́ben. 

IX.2. Elállási jog szaba ́lyai  

Ha a vása ́rló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a fogyasztók e ́s va ́llalkozások közötti 

szerződe ́sek re ́szletes szaba ́lyairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § e ́rtelmében.  

a) A va ́sa ́rló a terme ́k ke ́zhezvételétől sza ́mi ́tott 14 napon belül indoklás ne ́lkül elállhat a 

va ́sa ́rlástól. Az elállási jog kezdetét terme ́k adásve ́tele esetén a jogszabály a 

következőképpen a ́llapította meg:  

• aa) a terméknek,  

• ab) több terme ́k adásve ́telekor, ha az egyes termékek szolgáltata ́sa eltérő időpontban  

törte ́nik, az utoljára szolga ́ltatott terme ́knek,  

• ac) több te ́telből vagy darabbo ́l a ́lló terme ́k esete ́n az utoljára szolga ́ltatott te ́telnek vagy 
darabnak, 

• ad) ha a terméket meghata ́rozott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első 

szolga ́ltatásnak,a fogyaszto ́ vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól elte ́rő harmadik szeme ́ly 

a ́ltali átvétele ́nek napjától. 

b) szolga ́ltatás nyújta ́sa ́ra irányulo ́ szerződés esete ́ben a szerződés megkötése ́nek napjától 

sza ́mi ́tott tizenne ́gy napon belül gyakorolhatja. 

http://webaruhaz.gamper.hu/index.php?q=gyik


A vása ́rlo ́ jogosult a szerződe ́s megkötése ́nek napja e ́s a terme ́k átve ́telének napja közötti 

időszakban is elállási joga ́t gyakorolni.  

A www.webaruhaz.gamper.hu oldalon a közzétett jelen üzletszabályzattal, valamint a honlapon 

elhelyezett kivonatokkal, valamint a megrendelés visszaigazolása ́ban is ta ́jékoztatja a Gamper 

Üzletház Kft. a vása ́rlóit. Ezen kötelezettség esetleges elmulasztása esetén az elállási hata ́ridő 

tizenkét hónappal meghosszabbodik.  

IX.3. Az elálla ́si jog gyakorla ́sa  

A vása ́rló a 1. sz. mellékletben található elállási nyilatkozat-minta felhaszna ́lása ́val vagy erre 

vonatkozó egyértelmű nyilatkozattal élhet elállási jogával, amelyet telefonos ügyfélszolga ́latunkon 

keresztül vagy emailben vagy áruha ́zunkban személyesen is megtehet.  

A vása ́rlónak az elálla ́si hata ́ridő lejárta előtt kell jeleznie elálla ́si szánde ́ka ́t, amelynek benyújtása ́t a 

va ́sa ́rlónak kell tudnia igazolni.  

IX.4. A vása ́rlo ́ a ́ltal fizetett összeg visszate ́ri ́te ́se  

IX.4.1 A Gamper Üzletház Kft. haladéktalanul, de legkésőbb az elálla ́sról valo ́ tudoma ́sszerze ́se ́től 

sza ́mi ́tott 14 napon belül visszate ́ri ́ti a fogyasztó a ́ltal megfizetett teljes összeget, ideértve a 

teljesi ́téssel összefügge ́sben felmerült költse ́geket is, vagyis a termék ára ́t e ́s a szálli ́ta ́si költse ́get.  

IX.4.2 A va ́sa ́rlónak visszajáró összeget a fogyasztó a ́ltal igénybe vett fizete ́si móddal megegyező 

módon te ́ri ́ti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyeze ́se alapján a va ́llalkozás a visszate ́ri ́te ́sre ma ́s 

fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből ado ́dóan semmilyen többletdi ́j nem terhelheti.  

IX.4.3. Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbe ́ költse ́ges szoka ́sos fuvarozási módtól elte ́rő 

fuvaroza ́si módot va ́laszt, a va ́llalkozás nem köteles visszate ́ri ́teni az ebből eredő 

többletköltse ́geket.  

IX.4.4. Terme ́k adásve ́tele ́re irányulo ́ szerződe ́s esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja a 

visszafizetendő összeget, amíg a fogyasztó a terme ́ket vissza nem szolgáltatta, vagy kétse ́get 

kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe 

venni. Nem illeti meg a vállalkozást a visszatarta ́s joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza 
vissza.  

IX.4.5. A vása ́rló a terme ́k jellegének, tulajdonsa ́gainak és működe ́se ́nek megállapíta ́sa ́hoz 

szükse ́ges haszna ́latot meghaladó haszna ́latból eredő e ́rte ́kcsökkenése ́rt felel. Az ezt meghaladó 

haszna ́latból eredő e ́rte ́kcsökkenést a Gamper Üzletház Kft. jogosult levonni a vása ́rlónak 
visszafizetendő összegből. 

IX.4.6. Amennyiben nem a ́tutalással fizette ki a va ́sa ́rló a ve ́telárat, akkor a visszaja ́ro ́ összeg 

kifizetése e ́rdekében ke ́rjük feltüntetni azt a bankszámlaszámot az elálla ́si nyilatkozaton. Az elálla ́si 

nyilatkozaton megadott személyes adatokat a Gamper Üzletház Kft. adatvédelmi nyilatkozatának 

va ́sa ́rlói adatokra vonatkozo ́ fejezetében rögzítettek szerint a számviteli törvény (2000. évi . C tv. 

169. §.) előíra ́sainak eleget te ́ve 8 évig kezeli. 



A fogyasztó által kifizetett összeget - idee ́rtve a teljesi ́te ́ssel összefügge ́sben felmerült költse ́geket is 

- haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlése ́től sza ́mi ́tott 14 napon belül utaljuk vissza. Ez a 

határidő az elálla ́si sza ́nde ́k, kézhez vételekor kezdődik. 

IX.5. A termék visszakülde ́se a Gamper Üzletház Kft. részére  

Ha a fogyasztó eláll a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de 

legkésőbb az elálla ́s közlése ́től számi ́tott 14 napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy 

a vállalkozás a ́ltal a termék átve ́telére meghatalmazott szeme ́lynek átadni, kive ́ve, ha a vállalkozás 

va ́llalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszakülde ́s határidőben teljesítettnek minősül, 

ha a fogyasztó a terme ́ket a határidő lejárta előtt elküldi.  

A terme ́k visszaküldése ́nek közvetlen költsége a va ́sa ́rlót terheli. A Gamper Üzletház Kft. a 

visszasza ́lli ́tás bonyoli ́ta ́sa ́ban a vása ́rló ke ́re ́se ́re, a va ́sa ́rlo ́ költse ́ge ́n, segédkezik.  

Elálla ́s esete ́n a terméket a Gamper Üzletház Kft. ci ́me ́re kérjük visszaküldeni. Az áruha ́z pontos 

ci ́me és ele ́rhetőse ́ge a weboldalon megtalálható.  

IX.6. A fogyasztó nem gyakorolhatja elálla ́si jogát, ha  

• olyan nem előre gyártott terme ́k esetében, amelyet a fogyasztó utasíta ́sa alapján vagy 

kifejezett kére ́se ́re a ́llítottak elő, vagy olyan termék esete ́ben, amelyet egyértelműen a 

fogyasztó személye ́re szabtak;  

• romlandó vagy minősége ́t rövid ideig megőrző terme ́k tekintetében;  

• olyan zárt csomagolású terme ́k tekintetében, amely egészse ́gve ́delmi vagy higie ́niai  

okokból az átadást követő felbonta ́sa uta ́n nem küldhető vissza;  

• olyan terme ́k tekintetében, amely jellegéne ́l fogva az a ́tadást követően elva ́laszthatatlanul 

vegyül más terme ́kkel;  

• olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek te ́nyleges érte ́ke a vállalkozás a ́ltal nem 

befolyásolhato ́ mo ́don a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek ára ́ról a felek az adásve ́teli 

szerződe ́s megköte ́sekor a ́llapodtak meg, azonban a szerződe ́s teljesi ́te ́se ́re csak a 

megkötéstől sza ́mi ́tott harmincadik napot követően kerül sor;  

• lezárt csomagolású hang-, illetve képfelve ́tel, valamint sza ́mi ́to ́gépes szoftver pe ́ldánya ́nak 

adásve ́tele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;  

• hi ́rlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződe ́sek kive ́tele ́vel; 

IX.7. Az elálla ́si jog gyakorla ́sa ́ra vonatkozó re ́szletes ta ́jékoztato ́ e ́s nyilatkozat mintát a jelen 

a ́ltalános üzleti feltételek 1 sz. melléklete ́ben található.  

X. Szavatosság, jo ́tállás, kárfelelősség  

X.1. Az általunk biztosi ́tott terme ́kekre a hata ́lyos jogszabályoknak megfelelő, illetve a gyárto ́ a ́ltal 

biztosi ́tott szavatossa ́gi, illetve jóta ́llási felte ́teleket biztosi ́tunk, amely termékenke ́nt különböző. 

A Gamper Üzletház Kft. Kft. szavatossa ́gi és jóta ́llási felelősse ́ge ́re a Polgári Törve ́nykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvényben, az egyes tartós fogyaszta ́si cikkekre vonatkozó kötelező jóta ́lla ́sról 



szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben, valamint a fogyasztó e ́s va ́llalkoza ́s közötti szerződe ́s 

keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossa ́gi és jo ́ta ́llási ige ́nyek inte ́zése ́ről eljára ́si 

szabályairól szo ́ló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak irányadóak. A távolle ́vők között 

kötött szerződe ́s szabályai szerinti táje ́koztatási kötelezettség teljesíte ́se pedig a fogyasztó e ́s a 

va ́llalkozás között kötött szerződések re ́szletes szaba ́lyairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 

előíra ́sainak megfelelően törte ́nik.  

X.2. Ha a vása ́rló nem minősül fogyasztónak, azaz a vása ́rlo ́ a kereskedelmi vagy szakmai 

tevékenyse ́gének keretén belül adja le megrendelése ́t, a hiba miatti követelés az áru a ́tve ́telétől 

sza ́mi ́tott 1 éven belül elévül. Amennyiben a jogosult igénye ́t menthető okból nem tudta 

e ́rve ́nyesíteni, abban az esetben a szavatossa ́gi jogokat a teljesíte ́stől sza ́mi ́tott 1 e ́ven belül tudja 

e ́rve ́nyesíteni. Amennyiben a vása ́rló nem minősül fogyasztónak, akkor a kelle ́kszavatossa ́gi jog a 

teljesi ́téstől sza ́mi ́tott 1 e ́ven belül érve ́nyesíthető.  

X.3. Amennyiben a vása ́rlo ́ fogyaszto ́, azaz kereskedelmi vagy szakmai tevékenysége ́n ki ́vül köti 

meg a szerződe ́st, a teljesi ́te ́s időpontja ́tól sza ́mi ́tott 2 e ́ves hata ́ridő alatt e ́rve ́nyesi ́theti szavatossa ́gi 

igénye ́t. Amennyiben a szerződés ta ́rgya haszna ́lt dolog, az szavatossa ́g ideje 1 e ́v.  

X.4. A Gamper Üzletház Kft. honlapja ́n keresztül törte ́nő va ́sa ́rla ́s felte ́telezi a vása ́rló re ́sze ́ről az 

Internet lehetőse ́geinek és korla ́tainak ismerete ́t e ́s elfogada ́sa ́t. A felhaszna ́ló, illetve vása ́rló 

tudoma ́sul veszi, hogy a bönge ́széssel e ́s a vása ́rla ́ssal kapcsolatos esetleges kockázatokat saját 

magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a sza ́mi ́tógépe biztonsa ́gos 

haszna ́latáról e ́s az azon tárolt adatok védelme ́ről.  

X.5. A Gamper Üzletház Kft. nem felel a vis maiorbo ́l eredő, vagy egyéb, az ira ́nyíta ́sa ́n ki ́vül eső 

eseme ́nyek okán bekövetkező károke ́rt, ideértve, de nem kizárólagosan a  

- a weboldal használata ́ból, vagy üzemzavarábo ́l, 

- az adatok bárki által törte ́nő megváltoztatása ́ból, 

- az informa ́ciótovábbi ́ta ́si ke ́sedelemből adódó, 

- vi ́rusok okozta, 

- szoftverhiba ́bo ́l, internetes hálózat hibája ́ból, egyéb technikai jellegű hibából eredő, - vonal, vagy 

rendszerhiba ́ból adódo ́ ka ́roke ́rt.  

X.6. A Gamper Üzletház Kft. jogosult a va ́sa ́rla ́s felte ́teleit és szaba ́lyait, a jelen Üzletszabályzatot 

ba ́rmikor indokla ́s e ́s egyoldalúan módosi ́tani. A módosi ́ta ́sok a közze ́te ́telük időpontja ́to ́l kezdve 

hatályosak e ́s alkalmazandók. A ́rva ́ltozás esete ́n a va ́ltozást megelőzően feladott megrendelés 

esete ́ben a régi – a va ́ltozást megelőző e ́s a va ́sa ́rlo ́nak visszaigazolt - ár e ́rve ́nyes és kerül 

felsza ́mi ́tásra. A ma ́r megkötött szerződe ́sekre az Üzletszabályzat módosi ́ta ́sa nem hat ki.  

X.7. Vása ́rló re ́sze ́ről ka ́rte ́ri ́te ́s követele ́se ́re nincs lehetőse ́g, kivéve a terme ́kfelelősse ́g köre ́be 

tartozó ka ́rte ́ri ́te ́si ige ́nyeket, amennyiben az életet, testi e ́pse ́get, ege ́szse ́get e ́rt ka ́rokoza ́son alapul, 

valamint az olyan egyéb ka ́rokat, amelyek a Gamper Üzletház Kft. része ́ről törte ́nő szánde ́kos vagy 

su ́lyosan gondatlan kötelesse ́gszegésen alapulnak. Kötelesse ́gszegés esete ́n a Gamper Üzletház Kft. 

csak a szerződésekne ́l tipikus, előre látható ka ́roke ́rt va ́llal felelősse ́get. 



A Gamper Üzletház Kft. re ́sze ́ről megfelelő, szerződe ́sszerű teljesi ́te ́se ́nek minősül, amennyiben a 

terme ́k a honlapon vagy a használati útmutatóban szereplő ta ́je ́koztatáshoz ke ́pest kedvezőbb, 

előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik.  

X.9. A Gamper Üzletház Kft-t semmilyen felelősse ́g nem terheli, amennyiben a sza ́llíta ́si ke ́sedelem, 

illetve egyéb proble ́ma vagy hiba a vása ́rló a ́ltal pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatok miatt 
következik be. 

X.10. A kiválasztott terme ́k adatlapján feltüntetjük a terme ́k le ́nyeges tulajdonsa ́gait tartalmazó 

leíra ́sokat azzal, hogy a kiválasztott terme ́k te ́nyleges tulajdonságairól re ́szletesen a termékhez 

csatolt haszna ́lati útmutatóbo ́l ta ́jékozódhat. 

X.11. Az általunk forgalmazott terme ́khez a jogszabályi előíra ́sok keretein belül használati 

u ́tmutatót csatolunk, azonban, amennyiben véletlenül mégsem kapná meg a termékkel együtt, 

ke ́rjük ezt a tényt halade ́ktalanul, még a terme ́k használata előtt szíveskedjen jelezni az 

ügyfélszolga ́latunknak, és terme ́szetesen azt haladéktalanul pótoljuk.  

Az esetleges jóta ́lla ́s felte ́teleit, valamint a teljesi ́te ́st követően igénybe vehető kiegészi ́tő 

szolga ́ltatásokat (alkatre ́szelláta ́s, javi ́tószolgálat) a terme ́khez adott jóta ́llási jegy tartalmazza, 

amennyiben a termékre vonatkoznak a kötelező jóta ́llás szaba ́lyai.  

X.12. A Gamper Üzletház Kft. minden felelősséget kizár a honlap haszna ́lói által tanúsi ́tott 

magatartásoke ́rt. A honlap használója kizárólagosan e ́s teljes mérte ́kben felelős saja ́t magatartása ́e ́rt, 

a Gamper Üzletház Kft. a jogszaba ́lyi keretek közt az eljáró hatósa ́gokkal teljes me ́rte ́kben 

együttműködik az esetleges jogszaba ́lysérte ́sek felderi ́te ́se érdeke ́ben.  

X.13. A Gamper Üzletház Kft. nem va ́llal felelősse ́get a rendszer haszna ́latából eredő ka ́roke ́rt. A 

va ́sa ́rló a Gamper Üzletház Kft. honlapja ́t kizáro ́lag a saját kocka ́zatára haszna ́lhatja, és elfogadja, 

hogy a Gamper Üzletház Kft. – a jogszaba ́lyban írt kive ́telek mellett - nem va ́llal felelősséget a 

haszna ́lat sora ́n felmerülő ka ́rokért.  

XI. Adatvédelem  

Gamper Üzletház Kft. adatvédelmi szabályzata a webaruhaz.gamper.hu oldalon található és 
letölthető.  

XII. Szerzői jogok  

A Gamper Üzletház Kft. weboldala szerzői jogvédelem alá tartozik. A weboldalon megjelenített 

tartalom egésze ́t, illetve részeit a saját szeme ́lyes használattól elte ́rő célra e ́s me ́rte ́kben kizárólag a 

Gamper Üzletház Kft. előzetes íra ́sbeli engedélye alapján lehet bármilyen módon felhasználni, 

kinyomtatni, reprodukálni, nyilvánosan közzétenni, terjeszteni, tárolni, a ́truha ́zni, illetve bármilyen 

egyéb módon a nyilvánossa ́got szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. 

XIII. Eljára ́s hibás terme ́k esetén, reklamácio ́- és panaszkezelés  



XIII.1. A hiba ́s terme ́k miatti reklamáció e ́s a szolgáltata ́ssal kapcsolatos panasz a telefonos 

vevőszolgálaton, illetve bármely magyarorsza ́gi Gamper Üzletház Kft. telephelyén érve ́nyesíthető. 

A reklamáció- e ́s panaszkezelés pontos ele ́rhetőse ́gei a 4. sz. mellékletben található. 

XIII.2. Ha a vása ́rló nem minősül fogyasztónak, azaz a vása ́rló a kereskedelmi vagy szakmai 

tevékenyse ́gének keretében adja le megrendelése ́t, akkor a vása ́rló a vása ́rla ́s napjáto ́l sza ́mi ́tott egy 

e ́ven belül érve ́nyesi ́theti szavatossa ́gi igényét. A szavatossa ́g időtartama alatt ve ́gig a vása ́rlónak 

kell bizonyítania, hogy a terme ́k meghibásoda ́sa a va ́sa ́rla ́st megelőzően is már megvolt.  

XIII.3. Ke ́rjük a vása ́rolt terme ́ket szíveskedjen az átvételkor ellenőrizni, és amennyiben a 

csomagolás se ́rült szi ́veskedjen a sza ́llítónak jelezni e ́s ke ́rni jegyzőkönyv felvételét. Abban az 

esetben, ha mennyiségi, vagy minőségi kifogása van, szi ́veskedjen ügyfélszolga ́latunknak bejelenteni 

reklamációját. Szálli ́to ́nk di ́jmentesen visszaszálli ́tja a terméket, amennyiben ve ́letlenül más, vagy 

nem annyi terméket küldtünk, illetve a termék se ́rült. Ezt követően haladéktalanul felvesszük Önnel 

a kapcsolatot és di ́jmentesen kiszálli ́tjuk a megrendelt terme ́ket.  

XIII.4. A Kelle ́kszavatossa ́gról, terme ́kszavatossa ́gról e ́s jóta ́lla ́sro ́l re ́szletes informa ́ciót a jelen 

üzletszabályzat 3. sz. melle ́kletében talál.  

XIV. Jogorvoslati lehetőségek és az online vitarendezési platform 

XIV.1. Amennyiben a jogszabály szerint fogyaszto ́nak minősülő va ́sa ́rló nem ele ́gedett a 

panaszkezelési eljára ́ssal, akkor panaszával a lakóhelye vagy tarto ́zkodási helye szerint illetékes 

fogyasztóvédelmi hatósa ́ghoz fordulhat. A hatósa ́g elérhetőse ́geiről a www.jarasinfo.gov.hu 

oldalon táje ́kozo ́dhat.  

Amennyiben a jogszabály szerint fogyasztónak minősülő va ́sa ́rló nem elégedett a reklamáció- vagy 

panaszkezelési eljára ́ssal, akkor jogorvoslate ́rt a lakóhelye vagy tartózkoda ́si helye szerint illetékes 

be ́kéltető testülethez fordulhat. A béke ́ltető testületek elérhetőse ́gei és a panaszkezelési e ́s ela ́llási 

sza ́nde ́k bejelentése ́nek címei a 4. sz. mellékletben található. 

Online megkötött ada ́sve ́teli szerződéssel kapcsolatos jogvita ́k rendezése esete ́n felmerülő 

ke ́rde ́sekkel kapcsolatban a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Be ́kéltető 

Testület rendelkezik hatáskörrel. Elérhetőse ́gei a 4. sz. mellékletben találhatók.  

XIV.2. Online vitarendezési platform  

Az Európai Bizottsa ́g le ́trehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók regisztra ́lhatnak, így ezen 

keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vása ́rla ́shoz kapcsolódó jogvita ́ikat ezen keresztül 

rendezzék egy kérelem kitölte ́se ́vel, elkerülve a bi ́ro ́sa ́gi eljára ́st. Így a fogyasztók tudják 

e ́rve ́nyesíteni jogaikat anélkül, hogy például a ta ́volsa ́g meggátolná őket ebben.  

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vása ́rolt terme ́kkel vagy szolgáltata ́ssal kapcsolatban, 

e ́s nem akar feltétlenül bi ́ro ́sa ́ghoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A 

porta ́lon Ön e ́s a kereskedő, akivel szemben panasszal e ́lt, közösen kiválaszthatja ́k a panasz 

kezelése ́vel megbi ́zni kívánt vitarendezési testületet. 



Az online vitarendezési platform itt érhető el: 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU 

XV. A jelen Üzletszabályzat hatálya  

XV.1. A jelen Üzletszabályzatban foglaltak - így a megrendelésre vonatkozó felte ́telek is -, továbbá 

a weboldalon feltüntetett a ́rak csak és kiza ́rólag a Gamper Üzletház Kft. Weboldalán e ́s a Gamper 

Üzletház Kft. Vevőszolgálata ́n,a www.webaruhaz.gamper.hu-n keresztül törte ́nő vása ́rla ́s 

(interneten keresztül történő megrendelés) esete ́n érve ́nyesek. A jelen Üzletszaba ́lyzat 2018. április 

1-től hata ́lyos.  

A vása ́rló a regisztra ́cio ́val, illetve a megrendele ́ssel tudoma ́sul veszi e ́s elfogadja a jelen 

Üzletszabályzatban foglalt valamennyi feltételt. A jelen Üzletszabályzat feltételei nem 

alkalmazhatók a webaruhaz.gamper.hu weblapról törte ́nő digitális tartalom letölte ́se ́re. 

A vása ́rló e ́s a Gamper Üzletház Kft. között megkötött szerződe ́s i ́ra ́sban megkötött szerződe ́snek 

minősül, azonban nem kerül iktatásra a szerződés, így az a későbbiekben szeme ́lyhez kötötten nem 

lesz hozzáfe ́rhető. A Gamper Üzletház Kft. kizáro ́lag magyar nyelven köt szerződést va ́sa ́rlóival. 

XV.2. Ezen Üzletszabályzat a magyar törvények hata ́lya alá esnek. Jelen Üzletszabályzatban nem 

szabályozott rendelkezésekre a magyar jog az ira ́nyado ́, különösen a Polga ́ri Törve ́nykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény e ́s az elektronikus kereskedelmi szolgáltata ́sok, valamint az informa ́ciós 

ta ́rsadalommal összefüggő szolgáltata ́sok egyes ke ́rde ́seiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 

vonatkozó rendelkezései alkalmazandóak.  

XV.3. Az esetleg felmerülő vitás ke ́rde ́s jogszolgáltata ́sa ́nak helye a Gamper Üzletház Kft. 

regisztra ́lt sze ́khelye.  

XV.4. Jelen Üzletszabályzat egyes pontjainak jogi érve ́nytelensége esetén a szerződés többi re ́sze 

kötelező erejű marad. Ahol alkalmazható, a vonatkozo ́ törve ́nyi rendelkezések lépnek hatályba az 

e ́rve ́nytelen pontok helyett. Reklamáció- és panaszkezelésre vonatkozó informa ́ciók a 4. sz. 

mellékletben találhato ́.  

A jelen Üzletszabályzat valamennyi mellékletével együtt a Gamper Üzletház Kft. elérhető, 

megtekinthető, valamint letölthető a www.webaruhaz.gamper.hu üzletszabalyzat oldalról. 

Zalaegerszeg, 2018. 04. 01. 

 

Online Üzletszabályzat mellékletei  

1. sz. melléklet: Elállási mintanyilatkozat  

2. sz. melléklet: Ta ́jékoztató az elállásról (jogszaba ́ly szerint) 

3. sz. melléklet: Ta ́jékoztató a kellékszavatossa ́gról, a terme ́kszavatossa ́gról és a jo ́ta ́llásról 
4. sz. melléklet: Panaszkezelés címek 

 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU
http://www.webaruhaz.gamper.hu/


1. sz. melléklet: Elállási mintanyilatkozat 

 

  



2.  

1. számú melléklet 

Elálla ́si/Felmonda ́si nyilatkozatminta  

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

✂- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ela ́llási nyilatkozat 

Címzett: Gamper Üzletház Kft. 

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kiserdei út 0816/28 hrsz. 

Cégjegyzékszám: 20-09-062667 

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy alulírott(ak) eláll(nak) az alábbi áruk adásvételétől/az alábbi szolgáltatás 

igénybevételétől: 

• Megrendelés időpontja: _____________________________________________  

• Áru átvételének időpontja: ___________________________________________ 

• Vevő(k) neve: _____________________________________________________ 

• A megrendelés azonosíto ́ja: ___________________________________________ 

• Az elállásba foglalt áruk, szolgáltatások felsorolása: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________  

Visszajáró összeg esetén a kifizetést kérem az alábbi módon teljesíteni: (kérjük a választott módot aláhúzással 
jelölni!)  

Személyesen átveszem az áruházban. 
 

Kérem átutalni a _______________ pénzintézetnél vezetett ___________ - ___________ - 

___________ számú számlára.  

Keltezés: ____________________________  

_________________________________________ 

A vevő(k) aláírása (Kizárólag akkor aláírandó, ha postai úton vagy személyesen kézbesítik az elállási 
nyilatkozatot!) 

  

  



2. sz. melléklet: Ta ́jékoztato ́ az elállásro ́l (jogszaba ́ly szerint)  

Ela ́lla ́si/Felmonda ́si ta ́jékoztató  

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás 

nyújtására irányulo ́ szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül 

indokolás nélkül felmondani a szerződést.  

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által 

megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. 

Több tételből vagy darabból állo ́ termék szolgáltatásakor az elállási/felmondási határidő akkor jár le, ha Ön 

vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot 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) 1. sz. 

mellékletben található címre. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-

mintát is.  

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi 

elállási/felmondási nyilatkozatát. Az elállási nyilatkozat mintája az 1. sz. mellékletben található.  

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 mo ́d alkalmazásábo ́l 

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.  

Ha a fogyasztó a szerződés alapján terméket vett át Ön köteles számunkra Gamper Üzletház Kft. címére 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.  

Ön kizárólag akkor vonhato ́ felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék 

jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghalado ́ használat 
miatt következett be.  

  



3. sz. melléklet: Ta ́jékoztato ́ a kellékszavatossa ́gról, a terme ́kszavatossa ́gról e ́s a jóta ́llásról  

1. Kellékszavatossa ́g 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossa ́gi jogával?  

Ön a Gamper Üzletház Kft. hibás teljesi ́te ́se esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossa ́gi 

igényt e ́rve ́nyesíthet a Polgári Törve ́nykönyv szabályai szerint.  

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossa ́gi igénye alapján?  

Ön - va ́lasztása szerint-az alábbi kellékszavatossa ́gi igényekkel élhet:  

Ke ́rhet kijavítást vagy kicsere ́le ́st, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott ige ́ny teljesi ́te ́se 

lehetetlen vagy a vállalkoza ́s sza ́ma ́ra más ige ́nye teljesi ́te ́se ́hez képest ara ́nytalan többletköltse ́ggel 

ja ́rna. Ha a kijavíta ́st vagy a kicserélést nem ke ́rte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az 

ellenszolgáltatás ara ́nyos leszálli ́ta ́sa ́t vagy a hiba ́t a va ́llalkozás költse ́ge ́re Ön is kijavi ́thatja, illetve 

ma ́ssal kijavíttathatja vagy - ve ́gső esetben - a szerződe ́stől is ela ́llhat.  

Választott kelle ́kszavatossa ́gi jogáról egy másikra is a ́tte ́rhet, az átte ́re ́s költse ́ge ́t azonban Ön viseli, 

kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.  

Milyen határidőben e ́rvényesi ́theti Ön kellékszavatossa ́gi ige ́nyét?  

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezése ́től 

sza ́mi ́tott kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhi ́vom a figyelme ́t, hogy a szerződe ́s 

teljesi ́tése ́től sza ́mi ́tott ke ́t éves elévüle ́si határidőn túl kellékszavatossa ́gi jogait már nem 

e ́rve ́nyesítheti. Haszna ́lt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.  

Kivel szemben érve ́nyesítheti kellékszavatossa ́gi igényét?  

Ön a vállalkozással szemben érve ́nyesi ́theti kellékszavatossa ́gi igénye ́t.  

Milyen egyéb felte ́tele van kellékszavatossa ́gi jogai érve ́nyesi ́tése ́nek?  

A teljesi ́téstől sza ́mi ́tott hat ho ́napon belül a kelle ́kszavatossa ́gi igénye érve ́nyesíte ́se ́nek a hiba 

közlése ́n tu ́l nincs egye ́b feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltata ́st a Gamper 

Üzletház Kft. Kft. nyújtotta. A teljesíte ́stől sza ́mi ́tott hat hónap eltelte után azonban már Ön 

köteles bizonyítani, hogy az Ön a ́ltal felismert hiba ma ́r a teljesíte ́s időpontja ́ban is megvolt.  

2. Terme ́kszavatossa ́g  

Milyen esetben élhet Ön a terme ́kszavatossa ́gi jogával?  

Ingó dolog (terme ́k) hiba ́ja esete ́n Ön - va ́laszta ́sa szerint - az 1. pontban meghatározott joga ́t vagy 

terme ́kszavatossa ́gi igényt e ́rve ́nyesíthet.  

Milyen jogok illetik meg Önt terme ́kszavatossa ́gi ige ́nye alapján?  



Terme ́kszavatossa ́gi igényke ́nt Ön kizárólag a hibás terme ́k kijavíta ́sa ́t vagy kicsere ́le ́se ́t ke ́rheti.  

Milyen esetben minősül a terme ́k hibásnak?  

A terme ́k akkor hiba ́s, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hata ́lyos minőse ́gi 

követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó a ́ltal adott lei ́ra ́sban szereplő 

tulajdonsa ́gokkal.  

Milyen határidőben e ́rvényesi ́theti Ön terme ́kszavatossa ́gi ige ́nyét?  

Terme ́kszavatossa ́gi igénye ́t Ön a terme ́k gyártó a ́ltali forgalomba hozataláto ́l sza ́mi ́tott ke ́t e ́ven 

belül érve ́nyesi ́theti. E hata ́ridő elteltével e jogosultsa ́gát elveszti.  

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érve ́nyesi ́theti terme ́kszavatossa ́gi ige ́nyét?  

Terme ́kszavatossa ́gi igénye ́t kizárólag az ingo ́ dolog gyártója ́val vagy forgalmazója ́val szemben 

gyakorolhatja. A termék hibája ́t termékszavatossa ́gi igény érve ́nyesi ́te ́se esete ́n Önnek kell 

bizonyítania.  

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül terme ́kszavatossa ́gi kötelezettse ́ge alól?  

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül terme ́kszavatossa ́gi kötelezettsége alól, ha 

bizonyítani tudja, hogy:  

• -  a terme ́ket nem üzleti teve ́kenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy  

• -  a hiba a tudoma ́ny és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontja ́ban nem 
volt felismerhető vagy  

• -  a terme ́k hibája jogszaba ́ly vagy kötelező hatósa ́gi előíra ́s alkalmazása ́ból ered.  

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.  

Felhi ́vom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossa ́gi és terme ́kszavatossa ́gi igényt 

egyszerre, egymással párhuzamosan nem érve ́nyesi ́thet. Terme ́kszavatossági ige ́nyének eredményes 

e ́rve ́nyesíte ́se esetén azonban a kicserélt terme ́kre, illetve kijavított re ́szre vonatkozó 

kellékszavatossa ́gi igényét a gyártóval szemben érve ́nyesi ́theti.  

3. Jóta ́llás  

Milyen esetben élhet Ön a kötelező jóta ́llási joga ́val?  

Hiba ́s teljesíte ́s esete ́n 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet - az egyes tartós fogyasztási cikkekre 

vonatkozó kötelező jóta ́lla ́sro ́l ci ́mű jogszaba ́ly alapján a Gamper Üzletház Kft. jóta ́llásra köteles.  

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jóta ́lla ́s alapján?  

A kötelező jóta ́llás szaba ́lyaira vonatkozó jogszabályban meghatározott terme ́kekre érve ́nyesíthetők 

a jótálla ́si jogok, amennyiben a vása ́rló a hatályos jogszabályok alapján fogyasztónak minősül.  

A jótálla ́s időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel ja ́r. 



A jóta ́lla ́si határidő a fogyasztási cikk fogyasztó re ́sze ́re törte ́nő átada ́sa, vagy ha az üzembe 

helyezést a va ́llalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.  

A jóta ́llásból eredő jogok a jóta ́llási jeggyel, vagy ennek hiánya esetén a fogyaszto ́ sza ́ma ́ra kiálli ́tott 

sza ́mlával vagy nyugtával e ́rve ́nyesíthetőek. 

A jóta ́llási jegy szaba ́lytalan kia ́llíta ́sa vagy a jo ́tálla ́si jegy fogyasztó rendelkeze ́se ́re bocsa ́ta ́sa ́nak 

elmaradása a jótálla ́s e ́rve ́nyesse ́gét nem e ́rinti.  

A fogyasztó a kijavíta ́s ira ́nti ige ́nyét a va ́llalkozás a ́ltal a jo ́ta ́llási jegyen feltüntetett javi ́to ́szolga ́latnál 

közvetlenül is érve ́nyesítheti. 

Kicsere ́lés ira ́nti ige ́ny teljesi ́te ́sekor a vállalkozásnak a jóta ́lla ́si jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés 

te ́nyét e ́s időpontja ́t.  

A rögzi ́tett bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi 

csomagként nem sza ́lli ́thato ́ fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helye ́n kell 

megjavítani.  

Ha a kijavíta ́s az üzemeltete ́s helyén nem ve ́gezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és 

visszasza ́lli ́tásro ́l a va ́llalkozás gondoskodik.  

3 munkanapon belüli csere  

Ha a fogyaszto ́ a fogyasztási cikk meghibásoda ́sa miatt a va ́sa ́rla ́stól (üzembe helyezéstől) sza ́mi ́tott 

ha ́rom munkanapon belül érve ́nyesi ́t csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári 

Törve ́nykönyvről szóló 2013. e ́vi V. törve ́ny 6:159. § (2) bekezdés a) pontja e ́rtelmében ara ́nytalan 

többletköltse ́gre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, felte ́ve, hogy a meghibásoda ́s a 

rendeltetésszerű haszna ́latot akadályozza.  

Mikor mentesül a va ́llalkozás a jo ́ta ́lla ́si kötelezettsége alól?  

A va ́llalkozás jóta ́lla ́si kötelezettsége alo ́l csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba 

oka a teljesi ́te ́s uta ́n keletkezett.  

Felhi ́vom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossa ́gi e ́s jóta ́llási ige ́nyt, illetve 

terme ́kszavatossa ́gi és jo ́ta ́llási ige ́nyt egyszerre, egymással pa ́rhuzamosan nem e ́rve ́nyesíthet, 

egyébként viszont Önt a jóta ́lla ́sbo ́l fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott 

jogosultsa ́gokto ́l függetlenül megilletik.  

  



4. sz. melléklet: Reklamácio ́- e ́s panaszkezelési és jogorvoslati címek elállás esetén a visszaküldés 

ci ́mei  

Reklamáció- e ́s panaszkezelési ci ́mek és fogyasztóve ́delmi hatósa ́gok e ́s megyei be ́kéltető testületek 

elérhetőse ́gei 

I. Panaszkezelési ci ́mek a Gamper Üzletház Kft-nél: 

A Gamper Üzletház Kft. az alábbi elérhetőse ́geken fogadja a webaruhaz.gamper.hu webáruház 

va ́sa ́rlói észreve ́teleit, panaszait e ́s reklamációit: 

Gamper Üzletház Kft.  

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kiserdei út 0816/28 hrsz. 

Ta ́vollévők között kötött szerződés (online vása ́rla ́s) esete ́n elálla ́skor ke ́rjük, hogy a társaság címére 

jutassa vissza a megvása ́rolt terme ́ket. Az elállásra vonatkozó re ́szletes ta ́jékoztatás az 

Üzletszabályzat X. pontjában található.  

Személyesen a Gamper Üzletház Kft. áruha ́zak vevőinforma ́ciós pultja ́na ́l:  

• Telefonon: +36 (92) 511-055 

• Elektronikus levélben: info@gamper.hu 

• Levélben: 8900 Zalaegerszeg, Kiserdei út 0816/28 hrsz. 

II. Fogyasztóve ́delmi hatósa ́gok elérhetőse ́gei  

Amennyiben nem elégedett a panaszkezelési eljára ́sunkkal, akkor panaszával a lakóhelye vagy 

tartózkoda ́si helye szerint illete ́kes fogyasztóvédelmi hatósa ́ghoz fordulhat. A hatósa ́g 

elérhetőse ́geiről a www.jarasinfo.gov.hu oldalon ta ́jékozódhat. Fenti elérhetőse ́geinken 

munkatársaink szi ́vesen segi ́tenek az illetékes hatósa ́g címe ́nek megadása ́ban.  

III. Be ́ke ́ltető testületek ele ́rhetőse ́gei  

Amennyiben nem elégedett a reklamáció- vagy panaszkezelési eljára ́sunkkal, akkor jogorvoslate ́rt 

a lakóhelye vagy tartózkoda ́si helye szerint illetékes be ́kéltető testülethez fordulhat. A béke ́ltető 

testületek elérhetőse ́geit az alábbi elérhetőségen találja: 
http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579 

A Vállalkozás székhelye szerinti Békéltető Testület: 

Zala Megyei Béke ́ltető Testület  

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. 
Telefon: +36-92-550-513, Fax: +36-92-550-525 E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu 
http://www.bekeltetes.hu/; http://www.zmkik.hu/hu/bekeltet-testulet 

http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579
http://www.bekeltetes.hu/
http://www.zmkik.hu/hu/bekeltet-testulet

