
 

Általános Szerződési Feltételek 
 
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Milipol Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (továbbiakban: Szolgáltató), mint Szolgáltató által a 
www.milipol.webshop.hu  weboldalon keresztül nyújtott elektronikus szolgáltatásokat igénybe 
vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél, Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek) 
jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra 
vonatkozik függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a 
Szolgáltató vagy közreműködője által történik. 
 
Általános tudnivalók 
Szolgáltató adatai: 
Az eladó neve: Milipol Zrt. 
Székhelye: 1089 Budapest Elnök utca 1. 
Adószáma: 23553444-2-42 
Cégjegyzékszám: 01 10 047195 
Telefonon: 06 1 210  1749 
E-mail cím: milipol@milipol.hu 
 
Irodánk címe, és nyitva tartása: 
 
Cím: 1089, Budapest Elnök utca 1 
Nyitva tartás: 
Hétfőtől - Péntekig: 9:00 - 17:00  
Szombat, Vasárnap: Zárva  
 
A Felek közötti szerződés létrejötte 
 
A Milipol Zrt. (eladó) rendvédelmi, honvédelmi, katasztrófavédelmi ruházati cikkek és egyéb 
eszközök kereskedelmével foglalkozó zárt körűen működő részvénytársaság az általa 
üzemeltetett internetes oldalon található webáruházon (www.milipol.webshop.hu) keresztül 
jogviszonyba lép a Vevővel, mely jogviszony részletes szabályozását  jelen Általános 
Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) foglalja magába, amit az eladó és vevő (a 
továbbiakban együttesen: “Felek”) elfogadnak , valamint az ebben foglaltakat magukra nézve 
kötelezőnek ismerik el. 
 
A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus 
kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.milipol.webshop.hu webáruházon keresztül történik. 
Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország 
területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. 
 
A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen 
ÁSZF-ben meghatározott módon. 
 
Irányadó nyelv, Magyar. 



 

 Peres eljárás során az eljáró szerv, bíróság: Pesti Központi Kerületi Bíróság 
 
A szolgáltatás igénybevételével – a Termék(ek) megrendelésével – Vevő automatikusan 
elismeri az ÁSZF-ben rögzített feltételeket. Amennyiben a használati feltételekkel Vevő nem 
ért egyet, úgy az internetes áruházat ne vegye igénybe. 
 
Regisztráció 
  
A Regisztrációra a Főoldalon található „Fiókom” à „Regisztráció” menüpont alatt, az ott 
található adatlap kitöltésével, vagy a fizetési folyamatba beágyazva kerülhet sor. A Regisztráció 
menüpont alatt egy név, e-mail cím, lakcím (számlázási cím), telefonszám és egy választott 
jelszó megadása szükséges. Az adatok megadását követően a Regisztráció létrejön, amiről a 
megadott e-mail címre visszaigazoló üzenetet küldünk. Amennyiben az Ügyfél a Kosár oldalról 
vásárlási és fizetési szándékkal továbblép, abban az esetben a Regisztráció ezen is végrehajtható, 
vagy „vendégként” való vásárlás esetén regisztráció nélkül folytatható a fenti, szállításhoz 
elengedhetetlen adatok megadása mellett. A szállítást végző alvállalkozónk ÁSZF 
megtekinthető:  
 
Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon 
közzétett Adatvédelmi Szabályzat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi 
Szabályzatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. 
 
A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető 
szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 
A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, 
vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé 
válik. 
 
A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Fiókom menüpontra való 
kattintást követően elérhető adatok módosítása menüpontban van lehetőség, amely az aktív 
megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő 
megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Ügyfél az 
esetleges regisztrációval kapcsolatos adatváltozásait köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, vagy 
pedig az adatmódosításokat személyes elvégezni. 
 
Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni a Szolgáltatónak küldött e-mail üzenettel. Az 
üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció 
törléséről. Az Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a 
rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és 
dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az 
adatok visszaállítására többé nincs mód. 
 
A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az 
Ügyfél a felelős. Amennyiben Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott 
jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul 



 

megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó 
használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. 
 
Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti 
annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. 
 
Termék megrendelése 
 
A vásárlandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó 
utasításokat a konkrét árucikk megrendelő lapjáról lehet megtudni oldaláról lehet megismerni 
azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati 
utasítás tartalmazza. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a 
weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb 
tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, 
vagy a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, 
használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, a 
honlapon feltüntetett elérhetőségeink bármelyikén készséggel állunk rendelkezésére. 
 
A vételár mindig a kiválasztott termék mellett – nagyobb betűmérettel – feltüntetett összeg, 
amely az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a 
kiszállítás költségét. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.  
 
A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, 
hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a 
már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. 
 
Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, 
különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy 
becsült árától jelentősen eltérő, ide értve a feltűnő értékaránytalanságot is, valamint  esetleg 
rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a 
terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek 
ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Ügyfelet ezen elállási jog indokolás nélkül 
megilleti. 
 
Ajánlati kötöttség, visszaigazolás 
 
Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, 
automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél 
részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció 
során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a 
rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék 
árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez az automatikus válasz e-mail kizárólag 
tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.  
 



 

Ez az automatikus válasz üzenet nem minősül a megrendelés visszaigazolásának, a szerződés 
létrejötte az automatikus válaszlevél elküldésével nem állapítható meg. A megrendelés 
fogadását, és feldolgozását követően munkatársunk egy újabb elektronikus üzenetben értesíti a 
megrendelőt ennek eredményéről. Amennyiben társaságunk a megrendelést teljesíteni tudja, 
úgy ennek feltételeiről a második e-mail üzenetben vagy telefonon értesítjük. A megrendelés 
teljesíthetősége esetén, a szerződés ez utóbbi elektronikus üzenet elküldésével jön létre. 
 
Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül 
nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. 
 
Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló 
e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 2 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé vagy 
a jelzést megteheti akkor, amikor a Szolgáltató telefonon felveszi vele a kapcsolatot, a nem 
kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. Elmúlasztott jelzés esetén a Milipol Zrt. 
munkatársai 100 000 Forint rendelési érték felett egyedi elbírálás keretein belül módosíthatják 
a rendelést; melynek kommunikációs csatornája minden esetben a webshop@milipol.hu lehet. 
 
A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári 
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, 
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. 
évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti 
szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és 
szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU 
irányelvének rendelkezéseit. 
 
Szállítási és fizetési feltételek 
 
A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut díjmentesen házhoz szállítja saját 
szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, ha az adott megrendelés bruttó 
értéke eléri a Weboldalon mindenkor közzétett, díjmentes szállítást biztosító összeget. 
 
A díjmentes szállítást biztosító összeget el nem érő vagy a nagyméretű csomagot tartalmazó 
kiszállítással megjelölt megrendelések esetén a fuvardíjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a 
fuvardíj a megrendelés összesítő képernyőn, a számlán és a visszaigazoló e-mailben is 
feltüntetésre kerül. Az Ügyfél az aktuális szállítás díjáról a honlapon tájékozódhat. A 
Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon 
való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát 
nem befolyásolja. 
 
A Szolgáltató előzetesen tájékoztatja az Ügyfelet a Termék kiszállításának várható időpontjáról, 
azonban a Termékek szállításával kapcsolatos értesítések és közlések – különös tekintettel a 
szállítás várható időpontjára – csupán tájékoztató jellegűek, azok nem válnak a szerződés 
részévé. Ennek alapján sem a Szolgáltató, sem az Ügyfél nem fordulhat kártérítési igénnyel a 
másik félhez a szállítással kapcsolatban tett nyilatkozatokban, tájékoztatásokban rögzítettek 



 

meghiúsulása, illetve elmaradása esetén. Az ügyfélnek jogában áll a rendelés törlésére, abban 
az esetben ha a megrendelés dátuma és le nem szállítás között el telt minimum 6 hónap. 
 
A Termékek mennyiségi és minőségi átvétele a megrendelt Termékek kézbesítésekor a futár 
jelenlétében történik az Ügyfél által. Ennek keretében az Ügyfél a csomag kibontásával 
egyidejűleg a futár jelenlétében köteles meggyőződni a Termék észlelhető hibáiról. 
Amennyiben az Ügyfél a csomag kibontásakor észleli, hogy a Termék sérült, esztétikai vagy 
egyéb hibával rendelkezik, köteles a Termék, illetve Termékek átvételét megtagadni, és a 
Terméket – az erre rendszeresített űrlap egyidejű kitöltésével – a futárral visszaküldeni. 
 
A Szolgáltató a szállítást kizárólag a Magyarország területére vállalja. 
 
A megrendelt terméket - az Ügyfél honlapon történő vásárlásakor tett jelzése alapján - 
személyesen is átveheti a Szolgáltató üzletében. (1089 Budapest Batsányi utca ) 
 
A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött 
rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti. 
 
Szolgáltató papir alapú számlát állít ki amit mellékel a csomagolásban. 
 
Elállási jogra vonatkozó általános szabályok és az elállási jog menete 
 
Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül 
eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, 
valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban 
„Fogyasztó”). Fogyasztó nem jogosult  termék adásvételére. 
 
Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja 
közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. A fogyasztó szolgáltatás nyújtására irányuló 
szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül 
gyakorolhatja elállási jogát. 
 
Elállási jog gyakorlásának menete: 
 
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű 
nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikus úton küldött levél útjána webshop@milipol.hu 
igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a 
megrendelést visszaigazoló emailhez mellékelt vagy a következő linken keresztül elérhető 
elállási nyilatkozatmintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt 
határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. 
 
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7.1. pontban meghatározott 
rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. 
 



 

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az 
erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a 
Szolgáltatónak. 
 
 
Amennyiben a Fogyasztó elállási nyilatkozatát megküldte, Szolgáltató telefonon, vagy 
elektronikus úton köteles haladéktalanul – de legkésőbb 5 munkanapon belül – visszaigazolni 
a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.  
 
A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve, ha a 
Szolgáltató vállalta e költségek viselését. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot 
nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a 
Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. 
 
A terméket eredeti, sértetlen állapotában szükséges az eredeti számlával együtt visszaküldeni a 
számlán szereplő elérhetőségre. 
 
Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási 
nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó 
által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) 
költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó 
a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot 
választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem 
kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte. 
 
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot 
alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a 
hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen 
többletköltség nem terheli. 
 
Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, 
ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó 
használat miatt következett be. 
 
Kötelező jótállásra vonatkozó rendelkezések 
 
A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. 
rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt 
a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű 
használatára vezethető vissza. 
 
A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél 
részére történő átadásával. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási 
cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet 
mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási 



 

időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött 
fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre 
vonatkozik. 
 
 
Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél: 
 
elsősorban kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, 
vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan 
többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, 
a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet. 
 
ha a Szolgáltató  a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a 
Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a 
kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél – választása szerint – a vételár arányos 
leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással 
kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 
 
A kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel 
– megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak 
törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. 
 
 
 
 
A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. 
 
A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy 
a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 
 
Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és 
jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással 
párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül az Ügyfelet a jótállásból fakadó 
jogok a 9.1 és a 9.2 pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. 
 
A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő – így különösen kellék- és 
termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. 
 
Önkéntes jótállásra vonatkozó rendelkezések 
 
Szolgáltató az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Weboldalon, a Termék 
ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, amely a kormányrendelet 
szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. 
 



 

Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél 
általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli. 
 
Az Önkéntes jótállás kizárólag a Szolgáltató és a Polgári törvénykönyvben meghatározott 
fogyasztók között kötött szerződésekre vonatkozik. 
 
Szavatosságra vonatkozó rendelkezések (Kellékszavatosság, Termékszavatosság) 
 
Kellékszavatosság: 
 
Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági 
igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 
éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, 
amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl 
kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.  
 
Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves 
elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. 
 
Az Ügyfél kérhet kicserélést, kivéve, az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy 
a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a 
kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás 
arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve 
mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt 
elállásnak nincs helye. 
 
Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét 
azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. 
 
Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba 
felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.  
 
Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 
 
A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye 
érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a 
terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen 
esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis 
bizonyítja, hogy a termék hibája a az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. 
Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból 
keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A 
teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy 
az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 
 



 

Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - 
elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem 
minősül érvényesítettnek. 
 
Termékszavatosság: 
 
A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél – választása szerint – a 
10.1. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt 
érvényesíthet.  
 
Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és 
termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. 
Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, 
illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben 
érvényesítheti. 
 
Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését 
kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell 
bizonyítania. 
 
Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos 
minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő 
tulajdonságokkal. 
 
Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 
két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba 
felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől 
számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés 
késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.  
 
Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával 
szemben gyakorolhatja. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és 
forgalmazója. 
 
A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha 
bizonyítani tudja az alábbi okok legalább egyikét: 
 
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. 
 
Felelősség és szerzői jogok a honlap használatával kapcsolatban 



 

 
A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok 
kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató 
nem vállal felelősséget. 
 
Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy 
Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni 
károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az 
életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. 
 
Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az 
Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben 
teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. 
 
A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más 
szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más 
tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. 
 
Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a 
vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a 
Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem 
megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség. 
 
Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul 
jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést 
megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak 
módosítására. 
 
A Milipol Zrt. az általa üzemeltetett internet oldalakon (a továbbiakban: „Oldalak”) található 
anyagok kizárólag személyes, kereskedelmi és nem kereskedelmi célú tanulmányozását és 
letöltését engedélyezi, azzal a feltétellel, hogy Ön az eredeti anyagokat vagy azok másolatait 
érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul 
tiszteletben tartja. 
 
Az itt található anyagok módosítása, reprodukciója, nyilvános közzététele, bemutatása, 
terjesztése, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló, vagy kereskedelmi célzatú 
felhasználása bűntető eljárást vonhat maga után. A jelen feltételek értelmében ezen anyagok 
más internet oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú 
felhasználása tilos a Milipol Zrt. előzetes engedélye nélkül. Az oldalakon található anyagok 
szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, 
szabadalmi és egyéb jogszabályokba ütközhet. A jelen feltételek bármilyen megszegése 
értelmében Ön az Oldalak használatára vonatkozó engedélyt automatikusan elveszíti és az 
innen korábban szerzett minden információt köteles haladéktalanul megsemmisíteni. 
 
Adattovábbításra vonatkozó nyilatkozat 



 

A webáruház tulajdonos harmadik félnek adja át a vásárló megrendelési adatait, ezért a 
vásárlónak az adattovábbítási nyilatkozatot kifejezetten el kell fogadnia. 
 
Az Ügyfél jogérvényesítésének lehetőségei 
 
Panaszügyintézés a Szolgáltatónál (személyesen, szóban, írásban): 
 
Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait 
az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: 
 
Székhelye: 1089 Budapest Elnök utca 1 
 
Telefonon: 06 1 210 1749 
 
E-mail cím: webshop@milipol.hu 
 
A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (üzletben) a Szolgáltató azonnal 
kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az 
Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, 
akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul 
jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát: 
 
személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja, 
 
telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló 
részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli 
panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el. 
 
A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja 
el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató az Ügyféllel köteles 
közölni. 
 
A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles 
megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez 
eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó 
érdemi válaszában megindokolni. 
 
Az ügyfélnek lehetősége van az Üzletben (székhelyen) található vásárlók könyvébe is panaszát 
feljegyezni. Az ide írt bejegyzésekre a 12.4. pontban foglaltak az irányadók. 
 
A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig 
megőrizni. 
 
Panaszügyintézés a Fogyasztóvédelmi Hatóságoknál: 
 



 

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak 
megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi 
hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás 
lefolytatásáról. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei, 
valamint további információk és letölthető tájékoztató és nyomtatványok a: 
https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/#/nyitolap holnapon érhetők el. 
 
Panaszügyintézés a Békéltető Testületeknél: 
 
A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, 
valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon 
kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye 
szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre 
vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil 
szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, 
rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, 
ajánlat címzettje. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei, 
valamint további információk és letölthető tájékoztató és nyomtatványok a: 
https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/#/nyitolapholnapon érhetők el. 
 
Jogérvényesítés a Bíróságok előtt: 
 
Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére 
polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a 
Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. rendelkezései szerint. 
 
Egyéb rendelkezések 
 
A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató 
a módosításokról az Ügyfeleket a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást 
követően a Weboldal használatának feltétele, hogy az Ügyfél a Weboldalon keresztül és az ott 
biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.  
 
Az Ügyfél által a Szolgáltatónak adott bármelyjellegű információt a Szolgáltató bizalmasan 
kezeli, azt csak jelen ÁSZF-ben rögzítettekkel összhangban oszthatja meg harmadik 
személyekkel. 
 


