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Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése elő  figyelmesen olvassa el a jelen 
dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák az Mihalik Tamás egyéni vállalkozó 
(Székhely: 6762 Sándorfalva Csongrádi utca 52, adószám:67703212-1-26 ), mint szolgáltató 
(“Szolgáltató”) által üzemeltete  webáruház használatára vonatkozó általános szerződési 
feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden 
pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekin  magára nézve. Jelen dokumentum nem 
kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba 
foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

1. Impresszum - Üzemeltetői adatok:

Név: Mihalik Tamás egyéni vállalkozó
Székhely: 6762 Sándorfalva Csongrádi utca 52
Levelezési cím: 6762 Sándorfalva Csongrádi utca 52 
Nyilvántartásba vevő hatóság: NAV Csongrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága
Adószám: 67706212-1-26
Közösségi adószám: HU67703212
Képviselő:  Mihalik Tamás
Telefonszám:  +36/70/943-4148
E-mail: info@a-t-market.hu
Honlap: www.a-t-market.hu
Tárhelyszolgáltató adatai:
Név: DiMa.hu K .
Székhely:  4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó
Levelezési cím: 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó
Telefonszám: 06-52-322-121
E-mail: info@dima.hu
Adószám: 14079665-2-09

2. Alapvető rendelkezések:

2.1. Az ÁSZF tartalmát érintő, illetve azzal kapcsolatban rendelkezéseket tartalmazó 
jogszabályok: 

   a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);

    az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.);

    a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.);

    a fogyasztó és a vállalkozás közö  szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. 
(II. 26.) Korm. rendelet;

    a fogyasztókkal szembeni sztességtelen kereskedelmi gyakorlat lalmáról szóló 
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2008. évi XLVII. törvény (F v.)

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

    a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének 
részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együ es rendelet

    a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 
2009/22/EK irányelv módosításáról szóló 524/2013/EU rendelet.

    a békéltető testüle  tagsági feladat ellátására vonatkozó pályázat szabályairól és a 
békéltető testüle  tagok díjazásáról, valamint az online adásvételi vagy online 
szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró 
békéltető testületek kijelöléséről szóló 26/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet

2.2. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az 
azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a 
weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus 
tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2.3. ÁSZF hatálya, elfogadása: A közö ünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó 
kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései melle  – a jelen Általános Szerződési Feltételek 
(a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt 
és bennünket illető jogokat és köteleze ségeket, a szerződés létrejö ének feltételeit, a 
teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint 
az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem 
tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Ön a megrendelése véglegesítése elő  köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A 
webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és 
az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Szolgáltató közö  létrejövő szerződés részét képezi.

3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél 
szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.

3.1. Az adatbeviteli hibák javítása - felelősség a megado  adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése elő  folyamatosan lehetősége van 
az Ön által bevi  adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra ka ntva az előző 
oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevi  adatok, ha Ön már a következő oldalra 
lépe ). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megado  adatok 
pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megado  adatok alapján kerül számlázásra, 
illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Szolgáltató 
jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megado  adatokból eredő minden kárát 
és költségét Önre hárítani. Az Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő 
teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megado  e-mail 
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cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telíte sége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát 
eredményezhe  és meggátolhatja a szerződés létrejö ét.

3.2. Eljárás hibás ár esetén

Nyilvánvalóan hibásan feltüntete  árnak minősül:

  0 Ft-os ár,

  kedvezménnyel csökkente , de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os 
termék esetén a 50 %-os kedvezmény feltüntetése melle  100 Ft-ért kínált termék).

Hibás ár feltüntetése esetén Szolgáltató felajánlja a termék valós áron történő 
megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldönthe , hogy 
megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja 
a megrendelést.

4. Regisztráció/Vásárlás

4.1. Regisztráció

A vevőnek lehetősége van bármikor regisztrálni az oldalra. A regisztrálás alkalmával meg kell 
adnia a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a nevét, számlázási és szállítási adatait, e-mail 
címét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció véglegesítése elő  
szükséges a regisztrációs feltételek elfogadása is. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a 
rendszer. A vevő köteles az általa megado  jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az 
azonosítás során a vevő egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vevő 
adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, 
illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük 
megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön 
számukra. A regisztrált adatokat az üzemeltető kérelemre törli a rendszerből. A törlési 
kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-
mailben megerősí , így elkerülhető, hogy valaki szándékosan vagy tévedésből mást töröljön 
a regisztrációs adatbázisból. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, tehát egy e-mail címet 
csak egyszer lehet regisztrálni.

A regisztráció köteleze ségekkel nem jár.

4.2. Vásárlás

A honlapon szereplő termékkategóriákra ka ntva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és 
ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre ka ntva találja a termék fotóját, 
cikkszámát, ismertetőjét, árát. Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell 
megfizetnie. Minden ár forintban kerül feltüntetésre a termék melle  és magába foglalja az 
áfát (bru ó ár). Az i  megjeleníte  ár nem tartalmazza az esetlegesen felmerülő egyéb 
költségeket, mint például a házhoz szállítás díját. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. 
A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve ha az 
a termékleírásban külön kiemelésre kerül.
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Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem 
vállalunk!

5. A rendelés menete

A Termék kiválasztása után Ön a "Kosárba" gombra ka ntva helyezhet - tetszőleges számú 
terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési köteleze sége 
keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánla ételnek.

A termékeket a Kosárba helyezhe  bejelentkezés nélkül is. Megrendelés elő  Ön beléphet a 
rendszerbe. Ezt csak akkor tudja megtenni, ha regisztrálja magát. A regisztrációt a következő 
menüpont ala  találja. Ha Ön regisztrált vásárló, de elfelejte e jelszavát, használja a jelszó 
Bejelentkezés emlékeztetőt. Ha i  megadja a regisztrált e-mail címét, akkor a jelszavát e-
mailben elküldjük Önnek. Belépést a Bejelentkezés menüpont segítségével végezhe  el. I  
adja meg regisztrált e-mail címét és jelszavát, majd nyomja meg a belépés gombot. Ha 
sikeres a belépés, akkor ebben az ablakban megjelenik az Ön regisztrált e-mail címe és a 
kilépés gomb, amely segítségével elhagyhatja az áruházat.

A honlap használata során Ön a honlap tetején található „Kosár megtekintése” ikonra 
ka ntva bármikor ellenőrizhe  a kosár tartalmát. I  lehetősége van a kiválaszto  
termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. A rendszer 
a „Kosár frissítése” gomb megnyomását követően megjelení  az Ön által megváltoztato  
adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba te  termékek árát is.

Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a 
„Pénztár” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást.

„Pénztár” gomb lenyomását követően haÖn nincs bejelentkezve, akkor három lehetőség 
közül választhat. Bejelentkezés, regisztráció vagy regisztráció nélküli vásárlás.

Regisztrálás nélküli vásárlás esetln megjelenik az adatrok megadása űrlap. Adja meg a 
kapcsola artó adatokat (E-mail, telefonszám) és a Számlázási adatokat (név, irányítószám, 
település, utca, házszám). Ha a szállítási cím nem egyezik meg a számlázási címmel akkor 
annak megadására is i  van lehetőség illetve feliratkozhat hírlevelünkre. 

Szállítás és fizetési módok kiválasztása után a "Tovább" gombra lenyomása után ellenőrizze 
át a megado  adatokat, a kiválaszto  termékeket és a vétel árat. A szövegdobozban 
megjegyzést adhat meg a rendeléséhez. Jelőlje be az "Elfogadom az Álltalános Szerződési 
Feltételeket és az Adatkezerlési tákékoztatót" jelölőnegyzetet. Ha mindent rendben talál 
akkor a "Megrendel" gonbra ka ntva véglegesíthe  a rendelését. Az Ön álltal megado  E-
mail címre autóma kusan küldön egy rendelés visszaigazóló levelet, amelyben megtalálja a 
rendelés adatait.

  a kosár tartalma, illetve az Ön által kiválaszto  termékek megvásárlása esetén az Ön által 
fizetendő teljes vételár. Ezek után szükséges a felhasználói adatokat kitölteni (Név, Cím, 
szállítási mód, fizetési mód, elérhetőségek).

A fen  szövegdobozok kitöltését követően Ön a „Folytatás a következő lépéssel” gombra 
ka ntva folytathatja a megrendelési folyamatot, illetve a „Mégsem” gombra ka ntva 
törölhe /javíthatja az eddig bevi  adatokat, és visszaléphet a Kosár tartalmához. A 
„Folytatás a következő lépéssel” gombra ka ntás esetén Ön a „Rendelés á ekintése” 
oldalra érkezik. I  láthatja összegezve az Ön által korábban megado  adatokat, így a Kosár 
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tartalmát, a felhasználói, számlázási és szállítási adatokat és az Ön által fizetendő összeget 
(ezeken az adatokon i  már nem változtathat, csak ha a „Vissza” gombra ka nt).

5.1. A rendelés véglegesítése (ajánla étel): 

Amennyiben Ön meggyőződö  arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni 
kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés” 
gombra ka ntva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek 
az Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá 
tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánla evőnek.

Ön a „Megrendelés” gomb megnyomásával kifejeze en tudomásul veszi, hogy ajánlatát 
megte nek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Szolgáltató jelen ÁSZF szerin  visszaigazolása 
esetén - fizetési köteleze séget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban kö . 
Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem 
igazolja vissza az Szolgáltató, Ön mentesül az ajánla  kötö sége alól.

5.2. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejö e

Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Szolgáltató 
legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja 
az Ön ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor az Szolgáltató által küldö  visszaigazoló 
email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

6. A megrendelt termék ellenértékének és a szállítás díjának 
fizetésének módja

6.1. A megrendelt termék fizetésének módja

  Bankkártyával történő fizetés  a Barion Payment Zrt. által nyújto  fizetési 
szolgáltatások segítségével, a barion.hu oldalon keresztül történik. A bankkártyával, 
illetve Barion tárcával történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért a 
Szolgáltató nem vállal felelősséget. 

  Utánvé el történő teljesítés: A terméket az általunk megbízo  GLS futárszolgálat 
szállítja ki az Ön által megado  címre, ahol a termék, vagy termékek számla szerin  
árát a futárnak kell készpénzben vagy bankártyával kifizetni. Utánvétes megrendelés 
esetén a szállítási költséghez az utánvételi díj még hozzáadódik. Utánvé el fizetés 
esetén a megrendelt terméket a csomag átvételekor a kézbesítőnek készpénzben 
vagy bankártyával kell kifizetni.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden 
költséget tartalmaz. A számlát és a garancialevelet a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot 
kézbesítéskor a kézbesítő elő  szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken 
észlelt sérülés, vagy hiány esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. 
Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.
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6.2. Szállítás módjai és díjszabása

A Szolgáltató Magyarország teljes területére szállít, melyhez  a GLS General Logis cs Systems 
Hungary Csomag – Logisz kai K . (GLS), 2351 Alsónémedi, Európa u. 2. házhozszállítót veszi 
igénybe. A GLS a megrendelés felvételét követő 1-2 munkanapon belül 8-17 óra közö  
vállalja a termék házhoz szállítását.

Ha a megrendelt termékek vételára nem le  előzetesen kifizetve, és az átvételkor jelen levő 
személy 18. életévét az életkora igazolása alapján még nem töltö e be, vagy nem mutatja be 
a személyazonossága igazolására alkalmas okmányát, a Házhozszállító a megvásárolt 
termék(ek) átadását köteles megtagadni,

Amennyiben a megrendelt termékek közö  alkohol tartalmú termék is szerepel, a 
Házhozszállító mindenképpen köteles az átadást megtagadni, abban az esetben is, ha a 
termékek előzetesen ki le ek fizetve.

Előre történt kifizetés ellenére nem adható(k) át a megrendelt termék(ek) abban az esetben 
sem a 18. életévét be nem töltö  személynek, ha a megrendelt termék helye  más 
terméket szállít ki a Házhozszállító.

Termékek házhozszállítása:

  A házhozszállítás díja értékhatártól függetlenül 1399 Ft

  SMS-ben és e-mailben is értesít, hogy a kiszállítás napján, várhatóan melyik 3 órás 
idõsávban szállítja rendelésed

  Értesítést követően, ha módosítani szeretnél rendelésed átvételi idején, akkor a GLS  
értesítõ üzenetében lévõ információk alapján járj el

  A futárszolgálat három alkalommal kísérlik meg kiszállítani rendelésed, utána 
visszaszállításra kerül a csomag raktárunkba

  Utánvétes kézbesítés során lehetőség van GLS futárszolgálat esetében bankkártyás 
és készpénzes fizetésre

  Utánvételes megrendelés esetén a szállítási költséghez az utánvételi díj a rendelés 
értékéhez hozzáadódik.

Szállítási határidő:

A Szolgáltató a megrendelés visszaigazolásától számíto  72 óra allat kiszállítja a megrendelt 
termékeket. A 72 órába csak a  munkanapok számítanak bele. 

7. Elállás joga

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ A 45/2014. (II. 26.) KORM. RENDELET ALAPJÁN

7.1. Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása 
vagy üzle  tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek 
nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!
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A Fogyasztó jogosult a termék átvételének napjától számíto  14 napon belül indokolás 
nélkül a szerződéstől elállni, vagyis a szerződést egyoldalúan, visszamenőleges hatállyal 
szüntethe  meg. A Fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék 
átvétele közö  időszakban is gyakorolhatja.

Elállás esetén a vételár, illetve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségek visszajárnak 
a Fogyasztó számára.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó te  ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése 
elő  megille  az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő 
ajánla  kötö séget megszünte .

7.2. Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosíto  jogát az erre vonatkozó 
egyértelmű nyilatkozat útján, vagy az i  lévő letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával 
gyakorolhatja.

Kérjük, hogy az elállási nyilatkozatot és a terméket az alábbi címre visszaju atni 
szíveskedjenek:

Cégnév: Mihalik Tamás 

Cím: 6762 Sándorfalva Szent István utca 2

7.3. A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesíte nek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát 
határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.

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

Az Szolgáltató a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles 
elektronikus adathordozón haladéktalanul visszaigazolni, amennyiben az internetes 
honlapján is biztosítja a fogyasztó számára az elállási jog gyakorlását.

7.4. Az elállási jog részletszabályai – Szolgáltató visszatérítési költsége és módja.

A Szolgálltató a termék visszaküldés és a fogyasztó egyéb többletköltséget megtérí . A 
visszaküldö  termék raktárba érkezését követően térí  meg. A visszafizetés átutalással 
történik a fogyasztó álltal megado  bankszámlaszámra.

7.5. Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az Szolgáltató kifejeze en felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát 
a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

  a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének 
teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejeze , előzetes 
beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul ve e, hogy a szolgáltatás 
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egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszí ;

  olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac 
vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározo  
határidő ala  is lehetséges ingadozásától függ;

  olyan nem előre gyárto  termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján 
vagy kifejeze  kérésére állíto ak 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 számíto  harmincadik napot követően kerül sor;

  olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejeze  
kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok 
elvégzése céljából;

  lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szo ver 
példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a 
csomagolást felbonto a;

  hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

  nyilvános árverésen megkötö  szerződések esetében;

  lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, 
személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez 
kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben 
meghatározo  teljesítési határnapot vagy határidőt kötö ek ki;

  a nem tárgyi adathordozón nyújto  digitális ada artalom tekintetében, ha a 
vállalkozás a fogyasztó kifejeze , előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, 
és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozo  annak tudomásul vételéről, 
hogy a teljesítés megkezdését követően elveszí  az elállási jogát.

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási szándék (ÁSZF IV. fejezet) esetén töltse ki és ju assa vissza)

 Címze : 

Mihalik Tamás egyéni vállakozó

8



6762, Sándorfalva Csongrádi utca 52

e-mail: info@a-t-makret.hu

Tisztelt Mihalik Tamás!

 Alulíro  kijelentem, hogy a jogszabályok és az Mihalik Tamás EV Általános Szerződési 
Feltételeinek 7. fejezetében leírtak szerint ezennel gyakorlom elállási jogomat az alábbi 
termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Fogyasztó neve:

Szerződéskötés időpontja:

202…………………………… (év, hónap, nap)

Az átvétel időpontja:

202…………………..………... (év, hónap, nap)

Vásárolt  termék(ek) megnevezése

 A fogyasztó címe:

⎕⎕⎕⎕ ________________________________________________________________ 
(település),

_______________________________________________________________ (utca, út 
tér)_________ szám ______________emelet, _______ ajtó.

A Mihalik Tamás egyéni vállakozó Áruház Általános Szerződési Feltételeiben foglalt 
rendelkezések alapján kérem a jelen nyilatkozatom alapján a vételár visszafizetését, egyú al 
vállalom mindazon termék hibátlan állapotban történő visszaszolgáltatását, melyre 
vonatkozóan az elállási joggal jelen nyilatkozatomban élek. Tudomásul veszem, hogy az 
Mihalik Tamás EV addig nem köteles a termék(ek) vételárát visszafizetni, amíg azt a 
raktárukba vissza nem küldöm. Tudomásul veszem továbbá, hogy a vételár visszafizetése 
átutalással történik az álltalam megado  bankszámlára.

Kelt ........................................................................

………………………………

A Fogyasztó aláírása (kizárólag papíron te  nyilatkozat esetén)

8. Jótállás, szavatosság, kellékszavatosság

8.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági 
igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
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8.2. Milyen jogok ille k meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet 
kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választo  igény 
teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan 
többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhe e, 
úgy igényelhe  az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére 
Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijaví athatja vagy – végső esetben – a szerződéstől 
is elállhat. Választo  kellékszavatossági jogáról egy másikra is á érhet, az á érés költségét 
azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás ado  okot.

8.3. Milyen határidőben érvényesíthe  Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó (ha fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után 
haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számíto  ke ő hónapon belül 
közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számíto  két éves 
(vállalkozás esetén 1 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem 
érvényesíthe .

8.4. Kivel szemben érvényesíthe  kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesíthe  kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének (amennyiben a 
Felhasználó fogyasztónak minősül)?

A teljesítéstől számíto  hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a 
hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a 
szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújto a. A teljesítéstől számíto  hat 
hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által 
felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

8.5. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy 
termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.6. Milyen jogok ille k meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy 
kicserélését kérhe .

8.7. 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 ado  leírásban szereplő 
tulajdonságokkal.
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8.8. Milyen határidőben érvényesíthe  Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától 
számíto  két éven (vállalkozás esetén 1 éven) belül érvényesíthe . E határidő elteltével e 
jogosultságát elvesz .

8.9. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesíthe  termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával 
szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén 
Felhasználónak kell bizonyítania.

8.10. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági köteleze sége 
alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági köteleze sége alól, ha 
bizonyítani tudja, hogy:

  a terméket nem üzle  tevékenysége körében gyárto a, 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 mia  kellékszavatossági és termékszavatossági igényt 
egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének 
eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavíto  részre 
vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesíthe .

9. Egyéb rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozo  kérdésekben a Ptk (2013.évi V. 
törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők közö  kötö  szerződésekről szóló 45/2014. 
kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

A 2.1-es menüpont tartalmazza továbbá mindazon jogszabályok felsorolását, amelyek az 
ÁSZF tartalmával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaznak.

10. Panaszkezelés, Jogérvényesítési lehetőségek (fogyasztónak 
minősülő felhasználók esetén)

10.1. A Fogyasztó a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró 
személynek az áru Fogyasztó részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével 
közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó 
panaszát közölhe  a Szolgáltatóval írásban az info@a-t-market.hu e-mail címre, illetve postai 
levélben a 6762 Sándorfalva Csongrédi utca 52 címre.

10.2 A Fogyasztó a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok 
alkalmazásával, továbbá a felek közö  szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos 
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vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében 
jogosult a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák melle  működő békéltető testület 
eljárását kezdeményezni.

10.3.  A békéltető testüle  eljárások az alábbi békéltető Testületeknél indíthatók:

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetősége:

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

A Fogyasztó lakóhelye alapján az alábbi Békéltető Testületekhez fordulhat a fogyasztói 
jogvita rendezése érdekében:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154, Fax száma: (72) 507-152

 E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu

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

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapes  Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisz na krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

E-mail cím: info@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
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Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

E-mail cím: tunde@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610, Fax száma: (56) 370-005

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010, Fax száma: (34) 316-259

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.

Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf.: 81,

Telefon/fax: (1) 792-7881

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000
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Fax száma: (82) 501-046

E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnó  tér 1.

Telefonszáma: 88/429-008, vagy 88/814-111 (VKIK)

Fax száma: 88/412-150 (VKIK fax száma)

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

web: www.bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513
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Fax száma: (92) 550-525

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

11. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: h p://www.a-t-
market.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

Sándorfalva, 2021.05.28

16


