
Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) dokumentum tartalmazza 
a profipadlotiszafured.hu (a továbbiakban: Honlap) honlapra belépő felhasználó (továbbiakban: 
Vásárló) általi használatának feltételeit. 

A Bedaf kft. tulajdonában lévő "profipadlotiszafured.hu"  az elektronikus kereskedelemről szóló 
2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 
szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V törvény, a 
Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján működik.

Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát a Szolgáltató és a Vásárló között,
a korábbi üzleti kapcsolatukban kialakult szokás és gyakorlat. Továbbá a jelen ÁSZF alapján 
létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés 
alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. A jelen ÁSZF és a Honlapon 
elérhető tájékoztatók, valamint egyéb információk a Szolgáltató és Vásárló közötti szerződés teljes 
tartalmát magában foglalják.

A szerződés nyelve magyar.

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Vásárló a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

A weboldalt a Bedaf kft. működteti

Cégnév: Bedaf kft.
Székhely: 5241 Abádszalók, Hétvezér út 20/1
Telephely: 5350 Tiszafüred, Ady E út 2/b
Cégjegyzékszám: 16-09-013886
Nyilvántartásba vevő hatóság: Cégbíróság
Adószám: 23776645-2-16
Statisztikai szám: 23776645-4719-113-16
Telefonszám: +36 30 740 4154
E-mail cím: tiszafured@profipadlotiszafured.hu

Tárhelyszolgáltató

Név: EVOLUTIONET KFT.
Cím: Baranya, 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.
E-mail: ugyfelszolgalat@szerverzum.hu
Telefon: +36 30 5031929 (H-P, 9-17)
Web: https://www.szerverzum.hu

Adatvédelem

Az „Adatvételmi és adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat” külön dokumentumként megtalálható a 
webshop weboldalán.

A honlapon folytatott tevékenység

A Honlapon keresztül a Szolgáltató saját áruházában megvásárolható termékekeket mutatja be.

Felhasználási feltételek

A Bedaf kft. (Szolgáltató) által a „profipadlotiszafured.hu” domain néven üzemeltetett weboldalon 
található árucikkek nem minősülnek "Webáruházban megvásárolható termékek"-nek. A bemutatott 
áruk jellemzői az adott árucikkhez tartozó termékleírásból tudhatók meg. A termékleírások a 
gyártók által nyilvánosságra hozott adatokból készültek, így ezek esetleges pontatlanságáért a Bedaf
Kft. felelősséget nem vállal. Az árucikkek mellett található fotók illusztrációk, az árucikkek 
megjelenése ettől eltérhet.

A weboldalon feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek.

https://profipadlotiszafured.hu/adatkezelesi-tajekoztato/


A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (2013.évi V. 
törvény),  valamint, a  fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 
szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai az irányadók.

Termékek ára

A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is 
tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve.

A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza az esetleges kiszállítás költségét. A 
termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

Kellékszavatosság

Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt 
érvényesíthet. Fogyasztói szerződés keretében vásárolt nem használt termék vásárlása esetén 
Vásárló 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 Vásárló érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves 
elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló 
által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez 
képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, 
illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a 
Szolgáltató költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a 
szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Vásárló 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.

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba 
felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

Vásárló 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 Vásárló 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 Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani
tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles Vásárló által 
támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban 
már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is 
megvolt.

Ha Vásárló 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 vásárló – választása szerint – 
meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Vásárlót 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 Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.



Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését 
kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak 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 Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két 
éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló 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.

Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben 
gyakorolhatja.

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.

Jótállás

Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó 
kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

Szavatossági igények érvényesítése

A szavatossági igényeit a Vásárló a Szolgáltató adatai pontban feltüntetett elérhetőségeken 
érvényesítheti, terjesztheti elő.

A digitális adattartalom működése, Műszaki védelmi intézkedések, Hardverrel és szoftverrel 
való kompatibilitás

Szolgáltató a Honlap 95%-os rendelkezésre állását garantálja, éves szinten. A rendelkezésre állás 
mérése szempontjából nem tekinthető kiesésnek a legfeljebb 1 munkanap időtartamú tervezett 
karbantartás, feltéve, hogy annak időpontjáról és várható időtartamáról Szolgáltató előre értesítette 
Vásárlót a Honlapon.

A Honlap mindenfajta böngésző szoftverrel és operációs rendszerrel együttműködik. A Honlap 
kommunikációja http protokollon keresztül történik. A Honlapon keresztül történő kommunikáció 
nem titkosított, kivéve a személyes adatokat igénylő oldalakat, amely https protokollal van ellátva. 
A honlap rendelkezik SSL tanúsítvánnyal.

Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a 
feltüntetett elérhetőségeken terjesztheti elő.

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli 
panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a 
panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a
panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi - vesz fel.

Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a 
Vásárlónak átadja, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra 



vonatkozó szabályok szerint jár el.

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt 
szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a 
jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. 
Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés
jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek 

Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval 
való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület 
eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is, továbbá 
a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára:

• Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál, 

A fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz 
fordulhatnak.

Az Szolgáltató székhelye szerint illetékes hivatal elérhetőségei:

• Kormányhivatal (http://www.kormanyhivatal.hu/hu) 
• 5000 Szolnok, Indóház u. 8. 
• Tel: 56/513-336 

A 378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. 
december 31. napjával jogutódlással megszűnt. Az NFH általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium, melynek elérhetőségei:

• Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
• székhelye: 1101 Budapest, Fő utca 44-50. 
• központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1. 
• Tel: 06 1 795 1700 

• Békéltető testület eljárásának kezdeményezése 

Vitarendezés

• Amennyiben a fogyasztó 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 fogyasztóvédelmi elsőfokú 
hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el. 
https://jarasinfo.gov.hu/ 

• Ha valaki panaszt kíván tenni egy vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, nem
kell feltétlenül bírósághoz fordulnia. Választhatja az alternatív vitarendezést. Alternatív 
vitarendezésnek tekinthető minden olyan eljárás, melynek révén a vitában álló felek peren 
kívül rendezhetik jogvitájukat. 

• Ha panasszal kíván élni online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, az 
alábbi Online vitarendezési platformon kezdeményezheti a panasz bíróságon kívüli 
rendezését anélkül, hogy a távolság meggátolná Önt ebben. A portálon Ön és a kereskedő, 
akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt 
vitarendezési testületet:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU 

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


Békéltető Testületek elérhetősége:

• www.bekeltetes.hu 

A Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület:

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület 
• 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 306. 
• Tel: 56/510-621 (elérhető: hétfő 10-12 óra között) 
• Mobil: 20/373 2570       
• e-mail : bekeltetotestulet@jnszmkik.hu 
• weboldal: www.ec.europa.eu 

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 Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

• Bírósági eljárás kezdeményezése. 

A Szolgáltató székhelye szerinti bíróságok:

• Szolnoki Járásbíróság (5000 Szolnok, Kossuth út 1.) 
• Szolnoki Törvényszék (5000 Szolnok, Kossuth út 1.) 

Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók Honlap felületén történő 
előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba 
lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat 
a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

Az általános szerződési feltételek egyes rendelkezéseinek érvénytelensége

Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, az nem eredményezi a 
jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés érvényességét és a szerződés egyéb rendelkezései továbbra is
hatályban maradnak. A szerződés hatályban maradó rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy az a 
Szolgáltató és a felhasználó eredeti akaratát leginkább tükrözze.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2017.11.17.  

• ÁSZF letölthető változat 
• Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat letölthető változat 

http://www.ec.europa.eu/
mailto:bekeltetotestulet@jnszmkik.hu
http://www.bekeltetes.hu/

