
Mechanet Trade  Kft. 
1173 Budapest, Pesti út 34. 

www.gepeszplaza.hu 
info@gepeszplaza.hu 

+36706274138
Cégjegyzékszám:01-09-349058 

Adószám: 27094417-2-42 

Kérjük Önt, hogy az Általános Szerződési Feltételeket szíveskedjen átolvasni, mert 
megrendelése elküldésével egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek 
tekinti és elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket továbbá tudomásul veszi, hogy 
rendelése fizetési kötelezettséggel jár. 

Az Általános szerződési feltételeket PDF formátumban  a következő szövegrészre 
kattintva érhető el: ÁSZF 

Az Elállási Nyilatkozat Minta letölthető PDF formátumban a következő szövegrészre 
kattintva érhető el:  ELÁLLÁSI NYILATKOZAT MINTA 

Jegyzőkönyv Fogyasztói Panaszról PDF formátumban a következő szövegrészre 
kattintva érhető el: JEGYZŐKÖNYV 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Mechanet Trade  Kft. mint Szolgáltató által 
üzemeltetett webáruház (www.gepeszplaza.hu) használatára vonatkozó általános szerződési 
feltételeket. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül 
megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem 
utal és Szolgáltató honlapján (www. gepeszplaza.hu) történő jogviszonyokra terjed ki. A webáruház 
működésével, megrendelési, szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a 
megadott elérhetőségeinken rendelkezésre állunk. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe 
szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára 
nézve. Az ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető az alábbi linkről: ÁSZF 

SZOLGÁLTATÓ ADATAI 

A szolgáltató neve: Mechanet Trade  Kft. 
A szolgáltató székhelye: 1173 Budapest, Pesti út 34. 
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen 
használt elektronikus levelezési címe: info@gepeszplaza.hu 
Cégjegyzékszáma:01-09-349058 
Adószáma: 27094417-2-42 
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 28, 
Telefonszáma: (06 1) 354 4800 
A szerződés nyelve: magyar 
A tárhely-szolgáltató adatai: 
Név: Giganet Internetszolgáltató Kft. 
Cím: 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 1. fsz. 
Tel.: (06 42) 512 000 
e-mail: info@giganet.hu
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ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a 
magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(„Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó 
rendelkezéseire, valamint A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 
szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályaira. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a 
felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 

 

A Szabályzat 2016. március tizenegyedikétől hatályos és visszavonásig alkalmazandó. A Szolgáltató 
jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására, a módosításról rövid felhívás formájában, a módosítás 
hatályba lépésének időpontját is megadva, a nyitó oldalon és/vagy e-mailben tájékoztatja a 
Felhasználókat. A módosítás hatályba lépését követően a Szolgáltatás bármely elemének 
használatával a Felhasználó elfogadja a Szerződés módosítását. Felhasználó (látogató, vagy 
regisztrált felhasználó egyaránt) a honlap használatával elfogadja, hogy ránézve valamennyi 
vonatkozó szabályozás automatikusan érvényes, egyben a használat megkezdésével elfogadja jelen 
szerződés feltételeit is. 

 

MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK KÖRE 

A webáruházban található termékek kizárólag online úton vásárolhatóak meg. A termékek ára 
tartalmazza a 27% Áfát, a csomagolási költségeket, azonban a házhozszállítás díját nem. 

A webáruházban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót 
jeleníthet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos 
esetekben illusztrációként szerepelnek. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes 
körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról. Amennyiben a webáruházban 
nyilvánvalóan téves ár kerül feltüntetésre valamelyik termék mellett (pl. gépelési hibából fakadó téves 
megjelenítés miatt irreálisan alacsony ár, pl. 1 Forint vagy 0 Forint), úgy Szolgáltató fenntartja 
magának a jogot, hogy az adott terméket annak valós árán értékesíti, nem köteles a terméket a hibás 
áron leszállítani. Felhasználó ez esetben szabadon gyakorolhatja elállási jogát. 

Az Elállási Nyilatkozat Minta letölthető .pdf formátumban a következő szövegrészre kattintva érhető 
el:  ELÁLLÁSI NYILATKOZAT MINTA 
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RENDELÉS MENETE 

A Vásárló a megvásárolni kívánt termék(ek) kiválasztásával, azok darabszámának megadásával, a 
kosárba helyezést követően, a szállítási és számlázási adatok megadásával, a szállítási mód és a 
fizetés módjának kiválasztásával megrendelést adhat le. 
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Kosár tartalma megnevezésű lapon részletesen megtekinthetőek a kosárban lévő kiválasztott 
termékek, mennyiség és ár szerint. 
Ha rendelkezik kuponkóddal itt megadhatja, vagy tovább léphet a megrendelés leadásának következő 
lépésére. 

A kiválasztott termékek listájának módosítására, törlésére, az adatbeviteli hibák kijavítására, vagy 
újabb termék hozzáadására a megrendelési folyamatos során mindvégig lehetőség van. 
További termékek kiválasztása a Folytassa a vásárlást gombra kattintva válik lehetővé. 
A rendelés befejezéséhez a kívánt fizetési mód kiválasztása szükséges. 
A Megrendelés megjegyzések mezőben plusz információk megadására van lehetőség. 
A megrendelt termék(ek) teljes ára és minden kapcsolódó költség megtekinthető, beleértve a szállítási 
költséget is. A számla elektronikus formában (.pdf) kerül továbbításra e-mailben! Amennyiben igényt 
tart a papíralapú számlára, kérjük a megrendelés automatikus visszaigazolása után, legfeljebb 24 
órán belül, írásban jelezze ügyfélszolgálatunknak!



Mechanet Trade  Kft. 
1173 Budapest, Pesti út 34. 

www.gepeszplaza.hu 
info@gepeszplaza.hu 

+36706274138
Cégjegyzékszám:01-09-349058 

Adószám: 27094417-2-42 

A rendelés véglegesítése során a vásárlónak el kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket és 

kijelenti, hogy tudomásul veszi, hogy rendelése fizetési kötelezettséget von maga után; 

A megrendelés az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával és a Megrendelés gombra történő 
kattintással válik befejezetté. Amennyiben a Szolgáltató legkésőbb 48 órán belül e-mailben 
visszaigazolja a megrendelést, létrejön az adásvételi szerződés, melynek értelmében a Vásárló a 
vételár kiegyenlítésére, a Szolgáltató a megrendelt termék leszállítására köteles, a Vásárló azonban a 

jelen szerződésben részletezettek szerint gyakorolhatja elállási jogát is. 

A beérkezett rendelésr ől egy automatikus visszaigazoló emailt küld a megadott címre a 
rendszer, mely nem min ősül az ajánlat elfogadásának! 

Szolgáltató ellen őrzi a raktárkészletet és a termékek árának helyességét. Ezt követ ően ha 
szükséges egyeztetni- a szolgáltató felveszi a kapcsolatot emailben vagy telefonon a 

megrendel ővel. 
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Eljárás hibás ár esetén  

Hibás árnak minősül különösen a termék közismert, a piacon elérhető, általánosan elfogadott vagy 
becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszer-, vagy egyéb adminisztrációs hiba miatt megjelenő 
hibás ár. Hibás ár esetén a megrendelést a webáruház nem fogadja el, és a terméket hibás áron nem 
értékesíti. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés a felek között. Amennyiben a 
Megrendelő a hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja (1. számú 
visszaigazolás), ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a vállalkozó részéről. Hibás áron 
történő megrendelő általi ajánlattétel (megrendelés) esetén az ajánlattétel a webáruház munkatársa 
által küldött elektronikus – nem automatikus – visszaigazolás (2. számú visszaigazolás) során a 
webáruház munkatársa felhívja a megrendelő figyelmét a helyes árra, és felajánlja a helyes áron 
történő szerződéskötést. A megrendelő a hibás ár helyett a webáruház által közölt helyes áron nem 
köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között. 

A Szolgáltató a vásárlásról visszaigazolást küld, és számlát állít ki. 

Amennyiben a rendelés leadását követően szeretné módosítani valamelyik megadott adatát vagy a 
megrendelt termékek típusát avagy mennyiségét, esetleg hozzáadni vagy törölni valamit a kosárból - 
kérjük mielőbb jelezze azt telefonon vagy emailben. 

A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve 

módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy 

a „Mennyiség”oszlopban található adatbeviteli mezőbe írja be a rendelni kívánt 

mennyiség darabszámát. Amennyiben törölni kívánja a kosárban található termékeket, akkor nyomja 

meg az „kuka piktogramot”. 

A rendelés során a fogyasztónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok 

javítására/törlésére. Amennyiben Ön már a javítani kívánt adatlapon tovább képet de még nem 

véglegesítette a megrendelést úgy célszerű a böngésző vissza gombjára kattintani (kék nyíl) a kívánt 

oldal megjelenéséig, ahol a fogyasztó már módosítás el tudja végezni. 

MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉSE 

A megrendelés feldolgozása: A megrendelések feldolgozása munkanapokon 9-17 óráig történik. 

Természetesen a vásárlók ezen időintervallumon kívül is leadhatják a megrendelését, mely a 

következő napon kerül feldolgozásra. 

A szolgáltató webáruház köteles a Felhasználó megrendelésének megérkezését a Felhasználó felé 
elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni, azaz erről a Felhasználó egy visszaigazoló e-mail 
formájában értesül. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől 
számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a 
Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses 
kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve 
a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. 
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A Szolgáltató várhatóan a megrendelés visszaigazolását követő 5 munkanapon belül szállíttatja ki a 
megrendelt terméke(ke)t, illetve biztosítja azok személyes átvételét. A visszaigazolásban megadott 
szállítási határidő tájékoztató jellegű, a Szolgáltatónak a szerződés teljesítésére a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:220.§ (1) bekezdése értelmében 30 nap áll 
rendelkezésére. 

Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában külön nem állapodtak meg, Szolgáltató 
Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában 
legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül 
köteles a szerződés szerinti teljesítésre. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért 
nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről 
Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, 
de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem 
mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól. 

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy akár a már visszaigazolt megrendelés esetén is – részben vagy 
egészben - elálljon a szerződéstől, és visszautasítsa a megrendelés teljesítését. Részben történő 
teljesítés kizárólag a Vásárlóval történő egyeztetést követően kerülhet sor. 

FIZETÉSI MÓDOK 

Szolgáltató a következ ő fizetési opciókat kínálja:  

Utánvétel - utánvét felár költsége a "Fizetés és szállítás" menüpont alatt is ismertetve, de 
megrendelés leadásakor a rendszer automatikusan kalkulálja és külön tételként feltünteti. 

A megrendelt termékek teljes értékét készpénzben kell kifizetni azok átvételét követően. Ez a fizetési 
mód csak magyarországi megrendelések esetén elérhető. 

Online fizetés - Simplepay 

A szolgáltatást igénybe vevő vásárlók online vásárlások esetében választhatják a SimplePay egyszerű és 
biztonságos fizetési megoldását. Ekkor a megszokott módon, a SimplePay felületén intézhetik fizetésüket. A 
fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatása keretében kínált fizetési eljárással. A szolgáltatás 
alatt a felhasználó, így a kártyabirtokos biztonságát szem előtt tartva a SimplePay tranzakciókat folyamatosan 
figyeli, s nem várt események megelőzésében nyújt segítséget. 

Előre utalás 
Előreutalásos megrendelés leadását követően kollégánk ellenőrzi a megrendelt termékek 
elérhetőségét. 
Amennyiben minden van raktáron, a megrendelés során megadott emailcímre Díjbekérő 
dokumentumot küldünk ki. 
A díjbekérő tartalmazza a bankszámlaszámunkat és az utalandó összeget. 
Utalás beérkezét követően kiállítjuk a számlát és a terméke(ke)t átadjuk a futárszolgálatnak 
kiszállításra. 
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Szállítás módja és díjai: 

Futárszolgálattal az alábbi, tájékoztató jellegű kiszállítási feltételek szerint: 

Házhozszállítás, Kiszállitás raktáron lev ő termékeknél 1-3 napon belül. 

Csomagsúly  Fuvardíj / csomag ( Ft) 
0,1 - 5 kg  1090 Ft 
5,1 - 10 kg  1 390 Ft 
10,1 - 15kg  1 690 Ft 
15,1 - 20 kg  2 690 Ft 
20,1 - 25 kg  2 890 Ft 
25,1 - 30 kg  2 990 Ft 
30,1 - 40 kg  3 090 Ft 
40,1 - 60 kg  6 150 Ft 
60,1 - 90 kg  8 090 Ft 
90,1 - 120 kg  13 190 Ft 
120,1 - 180 kg  16 190 Ft 
180,1 - 200 kg  21 990 Ft 
200,1 - 500 kg  26 770 Ft 

Értéknövelő szolgáltatások: 

Utánvét összege       Díja 
20 000 Ft-ig +300 Ft
50 000 Ft-ig +400 Ft
100 000 Ft-ig +500 Ft
150 000 Ft-ig +600 Ft
499 999 Ft-ig  A megrendelés értékének 1%-a 

Extra csomagolást igénylő küldemény felára:  
Vételár 20.000 Ft alatt:                 +590 Ft 
Vételár 20.000 Ft fölött +990 Ft

Biztosított termékek Díja
50.000  – 100.000 Ft (értékű árura) = 2.794 Ft 
100.001 – 200.000 Ft (értékű árura) = 4.191 Ft  
200.001 – 350.000 Ft (értékű árura) = 5.588 Ft  
350.001  –  500.000 Ft  (értékű árura)    =  6.985 Ft 

Bizatosított termékek: Nagy értékű termékek biztosítására szükséges.
Extra csomagolás: Ezt az összeget akkor kalkulálja a webáruházunk amikor a kosárban levő 
tétel(ek) különös gondosságú csomagolást igényelnek.

Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, 
csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés 
esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató 
nem fogad el! 
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 TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL  

Milyen esetben élhet Ön a jótállás jogával? Hibás teljesítés esetén az Eladó a 151/2003. (IX. 
22.) Korm. rendelet; alapján jótállásra köteles. Önt milyen jogok és milyen határidőn belül 
illetik meg jótállás alapján? Hibás teljesítés esetén az Eladó a 151/2003. (IX. 22.) Korm. 
rendelet alapján a rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkekre kötelező 1 év 
jótállást vállal. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási 
cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak 
megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. A vállalkozás köteles a fogyasztási 
cikkel együtt a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a 
jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát. A jótállási 
jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának 
elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére 
bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az 
ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot számlát vagy nyugtát a fogyasztó bemutatja. 
Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal 
érvényesíthetőek. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a vállalkozás által a jótállási jegyen 
feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A jótállási igény 
érvényesítése során a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell 
megfelelően alkalmazni. Amennyiben a jótállás kérése helytálló, a vásárló kérheti a termék 
cseréjét, vagy javítását. Amennyiben nem áll módunkban a termék cseréje készlethiány miatt, 
a javítás lehetősége áll fenn. Lehetőség van az árleszállítás igénylésére illetve a vételár 
visszatérítésére abban az esetben, ha sem a termék cseréjére sem a javítására nincs lehetőség. 
Amennyiben a Vevő a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három 
munkanapon belül érvényesíti csereigényét az Eladó köteles a terméket kicserélni, feltéve, 
hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Mikor mentesül a 
vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól? A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak 
abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 
Felhívom 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. 
A kötelező jótállás alá eső termékcsoportok (általános tájékozató) 

1. Háztartási készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hűtőszekrény,
fagyasztó, kombinált hűtőszekrény, villanytűzhely, mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek
bármely kombinációja, mosogatógép, vasaló, vízmelegítő, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb
légállapotszabályozó berendezés, porszívó, gőzzel működő tisztítógép, szőnyegtisztító-gép,
padlósúroló- és fényesítőgép, varrógép, kötőgép, villanybojler, szivattyú; 2. villamos
energiával működtetett konyhai kisgépek 10 000 Ft eladási ár felett, így
különösen mikrohullámú sütő, kenyérsütő, kenyérpirító, kávéfőző, kávéfőzőgép, vízforraló,
konyhai robotgép, grillsütő, olajsütő, ostyasütő, fánksütő, gofrisütő, szendvicssütő,
elektromos palacsintasütő, elektromos pizzasütő, elektromos rotyogtatófazék, elektromos
serpenyő, elektromos popcorn készítő, elektromos kontaktgrill, forgónyárs, mini tűzhely,
rizsfőző készülék, tésztafőző, tojásfőző, ételpároló, légkeveréses főzőedény,
gyümölcsaszaló; 3. gázkészülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen tűzhely,
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konvektor, gázkazán, gázbojler, gázgrill, gázzsámoly, gázsütő, gázperzselő, gázlámpa; 4. 
motoros kerti gépek és nem motoros kertészeti eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, 
így különösen kapálógép, fűnyíró, fűkasza, tologatós fűnyíró; 5. motoros kézi szerszámok 10 
000 Ft eladási ár felett, így különösen láncfűrész, fúrógép, ütvefúrógép, sarokköszörű, 
körfűrész, gyalu; 6. legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és 
készülékek, valamint napszemüvegek 10 000 Ft eladási ár felett; 7. egészségmegőrző 
termékek és eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen elektromos masszírozó, 
mágneses termék, fényterápiás eszköz; 8. közlekedési eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így 
különösen kerékpár, elektromos kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, 
segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, 
utánfutó; 9. motoros vízi járművek 10 000 Ft eladási ár felett; 10. gyermekgondozási cikkek 
10 000 Ft eladási ár felett, így különösen pelenkázó-, illetve mosdató-állvány, babakocsi, 
magas- és asztalra szerelhető etetőszék, biztonsági gyermekülés; 11. gyermekmegfigyelő 
berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen légzésfigyelő, szívhangfigyelő, 
bébiőrző; 12. gyermekhinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékok bel- 
és kültéri, otthoni használatra 10 000 Ft eladási ár felett; 13. világítástechnikai termékek 10 
000 Ft eladási ár felett, így különösen lámpatest, fényforrás; 14. biztonsági riasztó- és 
jelzőberendezések 10 000 Ft eladási ár felett; 15. elektronikus hírközlő végberendezések 10 
000 Ft eladási ár felett, így különösen telefon, mobiltelefon, telefaxkészülék, több funkciós 
készülék; 16. híradástechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen 
üzenetrögzítő, kihangosító készülék; műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek 
részegységei, televízió, projektor, videomagnó, rádió, autórádió, rádiós ébresztőóra, műholdas 
helymeghatározó, lemezjátszó, szalagos és kazettás magnó, CD-felvevő és lejátszó, DVD-
felvevő és lejátszó, játékkonzol, Blu-ray lejátszó és -író, asztali médialejátszó, egyéni 
hangrendszer, keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal, mikrofon és fülhallgató, head-set; 17. 
információtechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen asztali számítógép, 

laptop, note-book, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, fényképezőgép, film- és 
hangfelvevő kamera, videokamera és camcorder, diktafon, fotónyomtató, film- és 
diaszkenner, MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó, pendrive, 
memóriakártya, akkumulátor-töltő, számológép, zsebszámológép; 18. irodatechnikai 
berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen 
iratmegsemmisítő, fénymásoló, laminálógép; 19. írásvetítők és filmtechnikai 
berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen film- és írásvetítő, 
filmnagyító, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülék; 20. optikai eszközök 10 000 Ft 
eladási ár felett, így különösen távcső, látcső, mikroszkóp, teleszkóp; 21. hangszerek 
10 000 Ft eladási ár felett; 22. órák és ékszerek 10 000 Ft eladási ár felett; 23. bel- 
és kültéri bútorok, fekvőmatracok 10 000 Ft eladási ár felett; 24. mérőműszerek, 
generátorok, tápegységek 10 000 Ft eladási ár felett; 25. lőfegyverek 10 000 Ft 
eladási ár felett; 26. sporteszközök, vadászathoz és horgászathoz kapcsolódó 
eszközök 10 000 Ft eladási ár felett; 27. villamos energiával működtetett 
szépségápolási eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hajszárító, 
hajformázó, testszőrnyíró gép, epillátor, villanyborotva; 28. nemes és félnemes 
szőrmésbőrből készült szőrmeruházati termékek 50 000 Ft eladási ár felett; 29. az 
előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei 
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10 000 Ft eladási ár felett.” A megvásárolt termékekre vonatkozó szavatossági vagy 
jótállási igényét jelezheti emailben: info@gepeszplaza.hu 

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, 
vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés 
napjával kezdődik. 

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően 
lépett fel, így például, ha a hibát 

• szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak
megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési
útmutató hibájára vezethető vissza)

• rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül
hagyása,

• helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
• elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó 

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott
jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével
összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan
állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a
fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta,  e kötelezettségének megfelelő határidőn
belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a
kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos
leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja,
vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a 
vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként 
indokolt volt. 

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három 
munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, 
hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot 
akadályozza. 

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére 
figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak 
törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. 
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A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. 

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik. 

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként 
nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a 
javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és 
visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik. 

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, 
illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. 

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett 
működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. 

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére 
bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az 
ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján 
kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok 
az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. 

A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti. 

ELÁLLÁS JOGA 

KÉRJÜK A CSOMAG MEGÉRKZETÉT KÖVETŐEN LEGKÉSŐBB 14 NAPON BELÜL TEKINTSE MEG 
ANNAK TARTALMÁT, VALÓBAN AZ ÖNNEK MEGFELELŐ TERMÉK ÉRKEZETT-E 
SÉRTETLENÜL. A RENDELÉST KÖVETŐ 14 NAPON TÚL ÉRKEZETT ÉSZREVÉTELEK ESETÉN 
CSAK A GARANCIÁLIS FELTÉTELEKNEK MEGFELELŐEN TUDUNK ELJÁRNI.
Amennyiben az Eladó az elállási vagy felmondási jogra vonatkozó tájékoztatási 
kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az elállási vagy felmondási idő 12 hónappal 
meghosszabbodik. Ha az Eladó a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének 
napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy 
az elállásra vagy felmondásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap. 
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 tétel vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a 
Fogyasztó az elállási joggal. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru 
visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket, kivéve ha az Eladó vállalja ezen 
költség viselését. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az Eladó elállási jog 
gyakorlása esetén nem vállalja át a Fogyasztótól a termék visszaszállítási költségét, így az a 
Fogyasztót terheli. 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. 
rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 
naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől és visszaküldheti a megrendelt terméket. A 
visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt 
elküldi. A Felhasználó a szerződéskötés napja és a teljesítés napja között is gyakorolhatja elállási 
jogát. 
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Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó 
(Vásárló) vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket 
átveszi. 

Felhasználó akkor gyakorolja határidőben elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta 
előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. Ennek jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek 
valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap kitöltésével), vagy telefonon. 

Postai úton írásban történő jelzés esetén a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonos 
jelzés esetén pedig annak időpontját. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként való 
jelzést fogad el a Szolgáltató.A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével 
juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére. 

Ön internetes oldalunkon is [www. gepeszplaza.hu] kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát 
vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön 
emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) 
haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.” 

Felmondási Nyilatkozat Minta a következő linken érhető el: MINTA 

Az elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát postán, vagy elektronikus úton 
az alábbi címre küldheti el: 

Mechanet Trade Kft. 

1173 Budapest, Pesti út 34. 

Telefonszám: +36 70 627 4138 

Email: info@gepeszplaza.hu 

Az elállási jog gyakorlásakor a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség 
nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból fakadó anyagi kár 
megtérítését. Amennyiben Felhasználó a terméket nem rendeltetésszerűen használja, úgy az ebből 
eredő károk megtérítése őt terheli! 

A Vásárló kötelezi magát, hogy elállás esetén a sértetlen terméket az elállás közlésétől számított 14 
napon belül, adatainak pontos megjelölésével, saját költségén visszaküldi a következő címre: 

Mechanet Trade Kft.  
1173 Budapest, Pesti út 34. 

A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő lejárta előtt visszaküldi a terméket. 

Ha Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának 
kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az általa megvásárolt áru értékét beleértve a 
kiszállítási díjat is. kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az 
általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A 
visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot 
alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását 
adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem 
terheli. 
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A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Felhasználó 
nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. 

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Felhasználó viseli. Felhasználó kizárólag akkor 
vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, 
tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat 
miatt következett be. 

Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót 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. 

A fogyasztó nem állhat el a szerződéstől az alábbi esetekben sem: 

a) 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;

b) 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;

c) 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;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az
átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül
más termékkel;

g) 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;

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

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának
adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
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k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-
kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló
szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek
ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó
kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével
egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a
20. § szerinti jogát.

KELLÉKSZAVATOSSÁG 

Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával? 

Felhasználó webáruházat üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben 
kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

Milyen jogok illetik 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 választott igény teljesítése lehetetlen 
vagy a vállalkozás 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 a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással 
kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról 
egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, 
vagy arra a vállalkozás adott okot. 

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét? 

Felhasználó 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. 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 

Felhasználó a vállalkozással 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 Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a 
webáruházat üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban 
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már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés 
időpontjában is megvolt. 

TERMÉKSZAVATOSSÁG 

Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával? 

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

Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján? 

Termékszavatossági igényként Felhasználó 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 Felhasználó termékszavatossági igényét? 

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

PANASZKEZELÉS 

A Felhasználó és a Szolgáltató elsődlegesen békés úton próbálják meg vitás ügyüket rendezni. 

Amennyiben Felhasználónak panasza van, úgy közvetlenül fordulhat a Szolgáltatóhoz e-mailben, 
telefonon, vagy postai úton az alábbi elérhetőségek bármelyikén: 

Mechanet Trade Kft. 

Székhely: 1173 Budapest, Pesti út 34. 

Telefonszám: +36 70 627 4138 

Email: info@gepeszplaza.hu 

A szóbeli panaszt Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja és megkísérli rendezni. Ha a vásárló a 
panasz kezelését nem találja megfelelőnek, vagy azonnali intézkedés nem lehetséges, úgy a 
Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, melyben az üggyel kapcsolatos álláspontját rögzíti. Ennek egy 
másolati példánya a vásárlót illeti. 

Jegyzőkönyv Fogyasztói Panaszról PDF formátumban a következő linken érheti el: JEGYZŐKÖNYV 

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító 
álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig 
megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja. Tájékozatjuk, hogy a 
panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági, vagy békéltető testület eljárását 
kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken. 

A békéltet ő testülethez fordulás lehet őségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes 
békéltet ő testület nevér ől és székhelyének postai címe:  
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Baranya Megyei Békéltet ő Testület  
Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36. Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. Telefonszáma: (72) 507-
154 Fax száma: (72) 507-152 Elnök: Dr. Bodnár József E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu 

Bács-Kiskun Megyei Békéltet ő Testület  
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 Fax száma: (76) 501-
538 Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu 

Békés Megyei Békéltet ő Testület  
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775 Fax száma: 
(66) 324-976 Elnök: Dr. Bagdi László E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltet ő Testület  
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870 Fax száma: (46) 501-099 
Elnök: Dr. Tulipán Péter E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu 

Budapesti Békéltet ő Testület  
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131 Fax száma: (1) 488-2186 Elnök: 
Dr. Baranovszky György E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu 

Csongrád Megyei Békéltet ő Testület  
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék Fax száma: (62) 426-
149 Elnök: Dr. Horváth Károly E-mail cím: info@csmkik.hu 

Fejér Megyei Békéltet ő Testület  
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6. Telefonszáma: (22) 510-310 Fax száma: (22) 510-
312 Elnök: Dr. Vári Kovács József E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu 

Somogy Megyei Békéltet ő Testület  
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) 501-000 Fax száma: (82) 501-046 Elnök: Dr. 
Novák Ferenc E-mail cím: skik@skik.hu 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltet ő Testület  
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180 Fax száma: (42) 
420-180 Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu 

Tolna Megyei Békéltet ő Testület  
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74) 411-661 Fax száma: (74) 411-456 
Elnök: Dr. Gáll Ferenc E-mail cím: kamara@tmkik.hu 

Vas Megyei Békéltet ő Testület  
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszáma: (94) 312-356 Fax száma: (94) 316-936 Elnök: 
Dr. Kövesdi Zoltán E-mail cím: vmkik@vmkik.hu 

Veszprém Megyei Békéltet ő Testület  
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. Telefonszáma: (88) 429-008 Fax száma: (88) 412-150 Elnök: 
Dr. Vasvári Csaba E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu 

Zala Megyei Békéltet ő Testület  
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. Telefonszáma: (92) 550-514 Fax száma: (92) 550-525 
Elnök: Dr. Molnár Sándor E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu 
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Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltet ő Testület  
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217 Fax száma: (96) 520-
218 Elnök: Horváth László E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltet ő Testület  
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Telefonszáma: (52) 500-735 Fax száma: (52) 500-720 Elnök: Dr. 
Hajnal Zsolt E-mail cím: hbkik@hbkik.hu 

Heves Megyei Békéltet ő Testület  
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. Telefonszáma: (36) 416-
660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615 Elnök: Dr. Gordos Csaba E-mail cím: hkik@hkik.hu 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltet ő Testület  
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. Telefonszáma: (56) 510-610 Fax száma: (56) 370-005 Elnök: 
Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltet ő Testület  
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Telefonszáma: (34) 513-010 Fax száma: (34) 316-259 Elnök: Dr. 
Rozsnyói György E-mail cím: kemkik@kemkik.hu 

Nógrád Megyei Békéltet ő Testület  
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszám: (32) 520-860 Fax száma: (32) 520-862 Elnök: 
Dr. Pongó Erik E-mail cím: nkik@nkik.hu 

Pest Megyei Békéltet ő Testület  
Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8. Telefonszáma: (1)-474-7921 Fax száma: (1)-474-7921 Elnök: 
dr. Csanádi Károly E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu 

Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül 
elvégezze. 

Ha 
a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor 
az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és 
annak egy másolati példányát a fogyasztónak átadja, vagy megküldi e-mail-ben. Az Eladó 
jegyzőkönyvet vesz fel a fogyasztó bejelentett igényéről és átvételi elismervénnyel igazoltan veszi át a 
terméket garanciális probléma esetén. 
Amennyiben az Eladó és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások 
során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára: 
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. 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. 
 
Bírósági eljárás:  
Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári 
eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), 
valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. 
A fogyasztóvédelmi ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei közigazgatási hatósági jogkörben járnak el, 
másodfokon országosan a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság illetékes. Az illetékességet 
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megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés 
elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható. 
Tájékoztatjuk, hogy a megrendelő velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben a 
megrendelő fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy a megrendelő jogosult a megrendelő lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása 
megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás 
ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a 
fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. 
 
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A 
békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség 
létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói 
jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A 
békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal 
és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. 

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez 
kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, 
továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi 
a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok 
változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.  A Mechanet Trade Kft. -nek a békéltető 
testületi eljárásban együttműködési kötelezettsége van! 
 
A kérelemnek tartalmaznia kell: 
a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, 
b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét, 
c) ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület 
megjelölését, 
d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, 
e) a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte 
a vitás 
ügy rendezését 
f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem 
kezdeményezte, 
közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti 
kérelem 
előterjesztésére nem került sor, 
g) a testület döntésére irányuló indítványt, 
h) a fogyasztó aláírását. 
A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a 
fogyasztó 
bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, 
ennek 
hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés 
megkísérléséről. 
Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást. 

A fenti feltételek megléte esetén a kérelmet az a Békéltető Testület jogosult kivizsgálni, amelyik 
illetékességi területén a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye található. 

Budapesti Békéltető Testület 

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 
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Telefonszám: 06 (1) 488 2131 

Fax: 06 (1) 488 21 86 

Elnök: Dr Baranovzsky György 

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu 

Az eljárás kérelemre indul és ingyenes. A békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a 
fogyasztó nyilatkozzon, hogy az érintett gazdálkodó szervezettel közvetlenül megkísérelte a 
panaszügy rendezését. A kérelmet a Békéltető Testület Elnökéhez írásban kell benyújtani. Az eljárás 
során a tanács elnöke egyezséget kísérel meg létrehozni a felek között. Ha az egyezség megfelel a 
jogszabályoknak, a tanács azt határozattal jóváhagyja, ellenkező esetben, illetve egyezség hiányában 
az eljárást folytatja és döntést hoz a fogyasztói jogok költségkímélő és egyszerű érvényesítésének 
biztosítása érdekében. 

 

 

Panaszával fordulhat a Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is az alábbi elérhetőségeken: 
https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/nyitolap 

A járási hivatalok listája az alábbi linken található: http://jarasinfo.gov.hu/ 

 

Online vitarendezési platform  
Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen 
keresztül lehetőségük nyílik, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék 
egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat 
anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. Magyarország is köteles ún. online 
vitarendezési kapcsolattartó pontot működtetni, ahol minimum két tanácsadónak kell rendelkezésre 
állnia, akik segítik a vitás feleket, ha az eljárással kapcsolatban kérdésük merülne fel. Ezt a feladatot 
hazánkban a Budapesti Békéltető Testület látja el. [http://www.bekeltet.hu] Az online vitarendezési 
platform az alábbi linken érhető el: 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU 

Amennyiben Felhasználó és Szolgáltató vitás ügyét megegyezéssel nem tudja rendezni és peresíteni 
kívánja, úgy jelen szerződésben kikötik a Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27.. ) 
kizárólagos illetékességét. 

VEGYES RENDELKEZÉSEK  

A http://gepeszplaza.hu weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok 
összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a 
Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és 
az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból 
történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem 
használható fel vagy hasznosítható az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyének hiányában. 
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Amennyiben a jelen ÁSZF valamely része érvénytelenné válik, az nem érinti a fennmaradó részei 
érvényességét. 

Ha a Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti valamelyik jogát nem gyakorolja, az nem tekinthető a jogról való 
lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak kifejezett írásbeli nyilatkozattal válik 
érvényessé. 

A Szolgáltatás használatáért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizár 
minden felelősséget a Felhasználó által a közzétett tartalommal vagy másként okozott, vagy 
egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem 
vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában. 

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik 
személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt 
illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést 
megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a 
Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. 

Adattovábbítási nyilatkozat  

Tudomásul veszem, hogy a Mechanet Trade Kft. (1173 Budapest, Pesti út 34.) adatkezelő által a 
gepeszplaza.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az 
OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: 
név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok. 

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay 
Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff 

www.gepeszplaza.hu 
Épületgépészet házhoz szállítva




