
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI 
FELTÉTELEK 
ÁSZF LETÖLTÉSÉHEZ KÉREM 
KATTINTSON IDE. 
1.) Általános tudnivalók, feltételek 
a.) A Webáruházban történő vásárlásra kizárólag 
Interneten keresztül van lehetőség. 
 
b.) A Webáruházban mindenki vásárolhat, aki 
érvényes regisztrációval rendelkezik és ezáltal magára 
nézve kötelező érvényűnek elfogadta jelen 
üzletszabályzatot. 

c.) A Vevő felelősséggel tartozik a regisztrált 
adatokért. Hamis adatok megadása az Eladó tudatos 
félrevezetésének minősül, annak jogi 
következményeivel együtt. 
 
d.) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, 
valamint az információs társadalommal összefüggõ 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII 
törvény 5. § (2.) bek. értelmében kötelezõen 

tájékoztatjuk, hogy "a szerződés nyelve : magyar". 
2.) Termékek 

http://www.stagg.hu/aszf_stagg.pdf


A termékek részletes tulajdonságait a 
termékismertetőkben ismertetjük. Az esetleges 
pontatlanságért illetve a termék fotó hiányosságaiért 
felelősséget nem vállalunk. Ezen információk a 
termék forgalmazójától származnak. 
 

Az eladási ár mindig magyar forintban (HUF) értendő 
és az Általános Forgalmi Adót (ÁFA) tartalmazza. 

Az akciós árak a jelzett időpontig vagy a 
visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényesek. 
 

Az árváltoztatás jogát minden esetben fenntartjuk! 

3.) 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 lehetetlen vagy az Eladó 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 az Eladó 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 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 két éves elévülési határidőn túl 
kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 
Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés 
tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési 
időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb 
elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki 
érvényesen. 
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. 
Használt termékek esetén alapesetben az általános 
szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, 
jótállási jogok. A használt termékek esetében is 
beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe 
kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a 
Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. 
Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései 
egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében 
azt, hogy egy használt termék ugyanolyan 
minőséggel 

rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet 
feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan 
hiányosságok tekintetében érvényesítheti a 
szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő 
hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. 
Ha a használt termék hibás és erről a Fogyasztónak 
minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, 



az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak 
nincs felelőssége. 

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? 
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó 
kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. 
rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles a rendelet 
1. számú mellékletében felsorolt tartós fogyasztási 
cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek), 
valamint az ott meghatározott körben azok tartozékai 
és alkotórészei (a továbbiakban - jelen pontban - 
együtt fogyasztási cikként hivatkozva) eladása 
esetén. Önt milyen jogok és milyen határidőn belül 
illetik meg jótállás alapján? Jótállási jogok 
A Vásárló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben 
alapján főszabályként kijavítási és a „Jótállási igény 
kezelésével kapcsolatos szabályok” pontban felsorolt 
esetekben kicserélési és pénz visszatérítési igénnyel 
élhet jótállási igényként az Eladó felé. 
A Vásárló a kijavítás iránti igényét választása szerint 
az Eladó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén 
és az Eladó által a jótállási jegyen feltüntetett 
javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. 
Érvényesítési határidő 
A jótállási igény a jótállás időtartama alatt 
érvényesíthető, a jótállás időtartama a 151/2003. (IX. 
22.) Korm. rendelet szerint: 

1. a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg 
nem haladó eladási ár esetén egy év,  



2. b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 
forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,  

3. c) 250 000 forint eladási ár felett három év.  

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, azonban a 
fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama 
meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve 
azzal az idővel, amely alatt a Vásárló a fogyasztási 
cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem 
használhatta. 
A jótállási határidő a fogyasztási cikk Vásárló részére 
történő átadásakor indul, vagy ha az üzembe 
helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végzi, az 
üzembe helyezés napjával kezdődik. 
Ha a Vásárló a fogyasztási cikket az átadástól 
számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a 
jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk 
átadásának napja. 

Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok 
A kijavítás kezelésekor az Eladónak törekedni kell 
arra, hogy a kijavítást 15 napon belül elvégezze. A 
kijavításra nyitva álló határidő a fogyasztási cikk 
átvételekor indul. 
Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt 
napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót 
tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható 
időtartamáról. 



Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első 
alkalommal történő javítása során az Eladó részéről 
megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem 
javítható, a vásárló eltérő rendelkezése hiányában az 
Eladó köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül 
kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs 
lehetőség, az Eladó köteles a fogyasztó által 
bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének 
megfizetését igazoló bizonylaton - az általános 
forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott 
számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc 
napon belül a vásárló részére visszatéríteni. 
Vásárló az ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy 
számára a tájékoztatást elektronikus úton vagy a 
Vásárló általi átvétel igazolására alkalmas más módon 
is megvalósulhasson. 
Amennyiben az Eladó nem tudja a fogyasztási cikket 
30 napon belül kijavítani: 

• ha a Vásárló ehhez hozzájárult, számára a 
kijavítás teljesíthető későbbi határidőben, vagy  

• amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás 
későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban 
nem nyilatkozott, számára a fogyasztási cikket a 
harmincnapos határidő eredménytelen elteltét 
követő nyolc napon belül ki kell cserélni, vagy  



• amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás 
későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban 
nem nyilatkozott, de a fogyasztási cikk cseréjére 
sincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, 
vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell számára 
a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét 
követő nyolc napon belül visszatéríteni.  
Amennyiben a fogyasztási cikk 4. alkalommal 
hibásodik meg a Vásárló jogosult:  
• az Eladó felé kijavítási igényel fordulni, vagy 
• a kijavítási igény helyett a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi  
V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján 
a vételár  
arányos leszállítását kérni az Eladótól, vagy 
• a kijavítási igény helyett a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi  
V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján 
a fogyasztási cikket az Eladó költségére kijavítani 
vagy mással kijavítatni, vagy  

• amennyiben a Vásárló ezen jogaival (kijavítás, 
árleszállítás és mással kijavíttatás az Eladó 
költségére) nem él, vagy ezekkel kapcsolatban nem 
nyilatkozott, számára 8. napon belül a fogyasztási 
cikket ki kell cserélni, ha a fogyasztási cikk cseréjére 
nincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy 
nyugtáján szereplő eladási árat kell nyolc napon belül 
visszatéríteni számára. 



Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt 
napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót 
tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható 
időtartamáról. 
Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági 
jogokkal? 

A jótállás a szavatossági jogok (termék és 
kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető 
különbség az általános szavatossági jogok és a 
jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak 
kedvezőbb a bizonyítási teher. 

A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás 
alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál 
súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi 
csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a 
járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell 
megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem 
végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és 
visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a 
javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás 
iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik. 

Az eladó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt 
nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan 
feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a 
jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai 
biztosítanak. Ezt követően azonban az önkéntes 
jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, 
azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a 



fogyasztó jogszabályból eredő -így köztük a 
kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását. 

Három munkanapon belüli csereigény 
Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is 
érvényesül a három munkanapon belüli csereigény 
intézménye. Három munkanapon belüli csereigényt a 
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó tartós 
fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, 
amely szerint, ha a 3 munkanapon belül érvényesíti 
valaki a csereigény intézményét, akkor az eladónak 
ezt úgy kell értelmeznie, hogy a termék az eladáskor 
már hibás volt és minden további nélkül a terméket ki 
kell cserélnie. 
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. 

4.) Rendelés és szállítás 
a.) A Webáruházban történt rendeléssel minden 
vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen 
üzletszabályzatot, és tisztában van a vásárlás ezen 



szabályzatban rögzített menetével, továbbá 
tisztábban van azzal, hogy rendelésével vételi 
szerződés jön létre közte és Webáruházunk között. 
 b.) A Webáruházban történt rendelést az Eladó csak 
akkor tudja elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni 
és teljesíteni, ha a Vásárló a rendeléssel kapcsolatos 
rovatokat maradéktalanul kitölti (A "Kosár" menüpont 
alatt található összes mező). Ennek helytelen 
kitöltéséből, elmulasztásából eredő károkért, illetve a 
folyamat közben felmerülő technikai, adatátviteli 
problémákért az Eladó felelősséget nem vállal. 

c.). A Vevő a csomag átvételét aláírásával elismeri. 
 
d.) A kiszállítást megelőzően az Eladó értesítést küld 
a Vevőnek a konkrét szállítás időpontjáról. A Vevő 
felelőssége gondoskodni arról, hogy az e- mailben 
vagy telefonon közölt időszakban a csomag átvételét 
biztosítsa. Ennek elmulasztásából származó kárért az 
Eladó nem vállal felelősséget. 
 
e.) Amennyiben a kiszállítás során a küldemény 
kézbesítése, a Vevő hibájából adódóan sikertelen, 
ennek tényéről a Szállító értesítést hagy, majd még 
egy alkalommal ismét megkísérli a küldemény 
kézbesítését. Ha az adott időpont a Vevőnek nem 
felel meg, ezt a Vevőszolgálatnak köteles jelezni és 
egy új szállítási időpontban megegyezni. Amennyiben 
ez a kísérlet is sikertelen, újabb szállításra csak a 
Vevő által kért új időpontban, s a megismételt 



szállítás díjának újbóli megfizetése mellett kerülhet 
sor. 
 
f.) A szállítási költség minden esetben a Vevőt terheli, 
kivétel a díjtalan szállítási költséggel megjelenített 
termékek. 
 
g.) Amennyiben díjtalan házhoz szállítással történő 
rendelés hiúsul meg a vásárló hibájából, úgy a vásárló 
köteles az eladónak a szállítási díjat 

utólag megfizetni. 

5.) A felelősség korlátozása 
a.) Az Értékesítési Rendszerben való vásárlás 
feltételezi, hogy a vásárló birtokában van az Internet 
nyújtotta lehetőségeknek és azok korlátainak, 
melyeket tudomásul vesz és elfogad, különös 
tekintettel a technikai 

teljesítményekre és a felmerülő hibákra. 

6.) Szállítás 
a.) Általános feltételek 
 
Az Eladó a megrendelést a jelen vásárlási feltételek és 
az egyes áruk mellett feltüntetett szállítási határidők 
alapján (ha külön fel van tüntetve), de legkésőbb, a 
megrendelés megérkezését követő 30 napon belül 
teljesíti. 



Olyan egyedi termékeknél, ahol a teljesítés az itt 
közölt 30 napon belül nem biztosítható, az Eladó a 
terméktájékoztatóban közli az általánostól eltérő 
szállítási határidőt. A Vevő ennek ismeretében 
szabadon dönt a termék megvásárlásáról. 

Ha az Eladó a megrendelést a fentiek szerinti 
határidőn belül nem teljesíti, akkor a Vevő által 
megfizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 
harminc napon belül köteles visszafizeti kivéve, ha a 
Vevő megfelelő tájékoztatás után, változatlanul igényt 
tart az árura. 
 Amennyiben a Vevő több olyan árut vásárol, ahol a 
szállítási határidők eltérnek egymástól, akkor a 
teljesítés a leghosszabb feladási és szállítási határidő 
figyelembevételével történik. 

b.) Szállítás futárszolgálattal 
 
Az Eladó a vásárolni kívánt árut a megrendelés 
beérkezését követően 1-30 napig bezárólag elküldi. 
Az áru kiszállítás időpontját az ügyfélszolgálat e- 
mailben vagy telefonon egyezteti a Vevővel. 
 Amennyiben a megrendelt áru ennek ellenére nem 
kézbesíthető, úgy a szállító következő munkanap újra 
kísérletet tesz a kézbesítésre. Ha ekkor sem sikerül a 
csomag kézbesítése, a szállító a legközelebbi depo-
ján helyezi letétbe a csomagot. 

c.) Értesítés a szállítás időpontjáról 
 



Az Eladó e-mailben vagy telefonon értesíti a Vevőt a 
szállítás várható 

idejéről. 

7.) Fizetési módok 
a.). Fizetés készpénzzel 
 
Az áru ellenértékét személyes átvételkor az 
üzlethelységben kell kifizetni a rendelést követő 
visszaigazolt összegnek megfelelően. 

b.) Fizetés utánvéttel 
 
Az áru ellenértékét és a szállítás költségét a szállítást 
teljesítő futárnak - az átvételkor kell kifizetni a 
rendelést követő visszaigazolt összegnek 
megfelelően. 

c.) Fizetés utalással 
 
Az áru ellenértékét és a szállítási díjat az 
ügyfélszolgálat menüpontban található számlára kell 
utalni ill. befizetni. A Jóváírás napján a csomag 
feladásra kerül. 

8.) Adatvédelem 
Az Eladó, mint a regisztrált felhasználók adatainak 
felelős kezelője, mindent elkövet annak érdekében, 
hogy a rendelkezésre bocsátott adatok kezelésénél, 
annak minden fázisában megfeleljen a 



jogszabályoknak. A személyes adatok megszerzése 
és feldolgozása során különös gondot fordít az 1992. 
évi LXIII.tv. Adatvédelmi Törvény, illetve a mindenkori 
Adatvédelmi Törvény vonatkozó rendelkezéseinek 
betartására. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy 
üzletszabályzatát bármikor megváltoztassa. A 
szállítási címet és a telefonszámot kizárólag a 
futárnak adjuk ki, mivel ez elengedhetetlen a 
kézbesítések miatt. Ügyfeleink adatait a szerződés 
teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi 
hitelesítése érdekében tároljuk. 

A vevők saját adataikat bármikor megtekinthetik, 
indokolt esetben módosíthatják. A jelen 
üzletszabályzat a vásárlással létrejövő szerződés 
fontos szabályait tartalmazza. Az itt nem szabályozott 
kérdésekben a Felek a polgári törvénykönyv és a 
távollévők között kötött szerződésekről szóló rendelet 
idevonatkozó rendelkezéseit tekintik 

irányadónak. 

9.) Elállási jog 

 
 
A Vásárló a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján 
jogosult az áru átvételét követő 14 napon belül 
indokolás nélkül elállni a vásárlástól. Ebben az 
esetben Szolgáltató köteles a Vásárló által kifizetett 



teljes összeget haladéktalanul, de legkésőbb a 
Vásárló elállási 

nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon 
belül visszatéríteni, ideértve a kiszállítás költségét is. 
A nyilatkozat letölthető ITT. 
Elállási jog gyakorlásának a menete: 
 
Amennyiben a Vásárló élni kíván az elállási joggal úgy 
köteles az elállási szándékát tartalmazó elállási 
nyilatkozatot az alábbi elérhetőségek egyikére 
elküldeni: 
 
Postázásai cím: 9022 Győr Czuczor G u. 13 
 
Email cím: info@stagg.hu 

Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, 
amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. 
nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban 
történő elállás esetén elég csak az elállási 
nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton 
történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, 
email vagy telefaxon keresztül történő értesítés 
esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi 
figyelembe. A Vásárló elállás esetén köteles a 
megrendelt terméket Hangszerarzenál címére 
késedelem nélkül, de legkésőbb elállási 
nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül 
visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, 

http://www.stagg.hu/ml_stagg.pdf


amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a 
terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon 

belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása 
miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban 
felmerülő költségeket. A megrendelőt ezenfelül egyéb 
költség nem terheli. A Szolgáltató azonban nem 
köteles a Vásárló része megtéríteni azon 
többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált 
legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő 
szállítási mód választásából adódik. A Szolgáltató 
jogosult a Vásárló által kifizetett teljes összeg 
visszafizetését mindaddig visszatartani, amíg vissza 
nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta 
hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte. 

A Szolgáltató visszatérítés során az eredeti ügylet 
során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési 
módot alkalmaz, kivéve, ha a Vásárló más fizetési 
mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását 
adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag 
Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A 
Vásárló csak a termék jellegének, tulajdonságainak és 
működésének megállapításához szükséges 
használatot meghaladó használatból eredő 
értékcsökkenésért felel. 

A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási 
jogot a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban 
meghatározottak szerint gyakorolja. 
 



Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes 
termékek szállítása 

eltérő időpontban történik, úgy az utoljára 
szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy 
darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített 
tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 
napon belül élhet a vásárló az elállási joggal. 

A Vásárlót megillető elállási és felmondási jog alól 
kivételek: 
 
• a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés 
esetében a szolgáltatás egészének teljesítését 
követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó 
kifejezett, előzetes 
 
beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó 
tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének 
teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; 
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, 
amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által 
nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében 
meghatározott határidő alatt is lehetséges 
ingadozásától függ; 
 
• 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; 
 



• romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző 
termék tekintetében; 
 
• olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely 
egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást 
követő felbontása után nem küldhető vissza; 
 
• olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az 
átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más 
termékkel; 
 
• olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek 
tényleges értéke a vállalkozás által nem 
befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, 
és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés 
megkötésekor állapodtak 

meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a 
megkötéstől számított harmincadik napot követően 
kerül sor; 
 
• olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a 
vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a 
fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási 
munkálatok elvégzése céljából; • lezárt csomagolású 
hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes 
szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az 
átadást követően a fogyasztó a csomagolást 
felbontotta; A vásárlási feltételek elfogadásával kötött 



szerződés írásban kötött szerződésnek tekinthető, és 
azt megőrizzük. 

Felvilágosítás, kapcsolat 
 
Speciális megrendelés, kérés és esetleges probléma 
esetén: Cím: H-9022 Győr, Czuczor G. u. 13. 
 

Email: info@stagg.hu 
Telefon: +36-70-938-2212 Szabó Anita 

10.) Szerzői jogok 
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 
(továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a 
weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden 
része szerzői jogi védelem alatt áll. 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: 
Hangszerbarlang Kft 

11.) 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 a vonatkozó jogszabályok rendelkezései 
alkalmazandóak. 

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról 
szóló törvény szerinti magatartási kódexe. 


