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Bevezető
Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!
Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot,
mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Netpresso Kft.
(továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.kavebolt.net weboldalon keresztül
nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban:
Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban
együttesen: Felek).

Impresszum: a Szolgáltató adatai
Név:

Netpresso Kft.

Székhely:

2120 Dunakeszi, Ábrahám Pál u. 15/A

Levelezési cím:

2120 Dunakeszi, Ábrahám Pál u. 15/A

Képviselő:

Balázs Szilvia

Telefonszám:

+36 (20) 340 0280

Telefonos ügyfélszolgálat:

Hétfő-péntek 8.00-16.00 óra között

e-mail cím:

info@kavebolt.net

Honlap:

https://kavebolt.net/

Számlaszám:

10700505-48760702-51100005

Adószám:

14681266-2-13

Cégjegyzék szám:

13-09-127179

Nyilvántartásba vevő hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Statisztikai számjel:

14681266-4791-113-13

Tárhelyszolgáltató adatai
Név:
Székhely:
Telefon:
E-mail:

Presta WebSpace Multimedienagentur Bokor, Inh. Bence Bokor
D-91207 Lauf an der Pegnitz, Kunigundenstr. 35.
+49 (0) 172-31-25-986
info@bencebokor.de

Regisztráció
Webáruházunkban vásárolhat vendégként és regisztrált felhasználóként is. Mindkét esetben a
rendelés teljesítéséhez az alábbi adatok megadására van szükség:
Név
Számlázási, ill. Szállítási cím
E-mail cím
Telefonszám
A regisztrációval a későbbi vásárlásait könnyíti meg, nem kell újra megadni a fenti adatokat,
illetve figyelemmel kísérheti eddigi rendeléseit, azok állapotát. Lehetőség van különböző
szállítási címek megadására.

A regisztrációt követően a rendszer azonnal belépteti, később személyes azonosítója és
jelszava segítségével tud belépni az oldalra.
Adatait bármikor ellenőrizheti, törölheti, ill. módosíthatja a 'Fiókom' menüpont alatt, de egy
elküldött megrendelést követően ezen adatok már nem módosíthatók, ezért kérjük, hogy
megrendeléskor az adatok pontosságára fokozottan figyeljen. Amennyiben mégis szükség
lenne a leadott rendelésben az adatok módosítására, hívja az ügyfélszolgálatot.
A számlázási adatoknál Cég megadása esetén is kérjük a Vezetéknév és Keresztnév
megadását, ezek nem fognak rákerülni a céges számlára.
Céges vásárlás esetén kérjük, adja meg a cég adószámát is.
Az Netpresso Kft. fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze a vásárlás során megadott adatok
valódiságát.

Termékek keresése
Termékre a következőképpen tud keresni:
Szabadszavas kereséssel a felső menüben található kereső funkcióval a termékek nevében és
leírásában keres a megadott kifejezésre.
A termékkategóriákban lehetőség van többféle tulajdonság alapján összetett keresésre. A
termékkategóriára kattintva a bal oldalon jelenik meg ez „Szűrés eszerint” néven, amelyben
beállíthatja a keresési feltételeket az adott termékre vonatkozó tulajdonságok alapján.

Termékek megrendelése
A termékek megrendeléséhez személyes azonosítója és jelszava segítségével be kell lépnie
oldalunkra, vagy vendégként történő vásárlás esetén a kosárban a rendelés véglegesítése előtt
meg kell adnia email címét és számlázási valamint szállítási adatait. A kiválasztott árucikkeket
- a mennyiség megjelölése után - a kosárra kattintva helyezheti bevásárlókosarába. A Kosár
menüben a jobb felső sarokban vásárláskor folyamatosan nyomon követheti kosara tartalmát,
kosárra kattintva pedig bevásárlókosara tartalmát részletezve tekintheti meg, módosíthatja, ill.
törölheti a termékeket.
Miután minden terméket berakott a bevásárlókosarába, amelyet meg szeretne vásárolni, a
Kosárra kattintva indíthatja el rendelését.
Amennyiben esetleg regisztráció nélkül rakott a kosárba termékeket, de a vásárlás közben
mégis a regisztráció mellett dönt, akkor a fentiek szerint a Kosárba lépve is regisztrálhatja
magát.
A megrendelés egyes lépéseiben választania szükséges számlázási és szállítási címet, szállítási
módot, fizetési módot, majd az adatok ellenőrzése után hagyja jóvá rendelését. Amennyiben a
személyes adataiban hibát talál, lehetősége van a számlázási és szállítási adatok
szerkesztésére „FIÓKOM” menüpontban, vagy a kosár oldalon új címet adhat meg (ebben az
esetben a módosításokat a rendszer új címként menti el a fiókjába).
A megrendelés fizetési kötelezettséggel jár!
A beérkezett érvényes megrendelésről legfeljebb 24 órán belül visszaigazoló e-mailt kap,
amely tartalmazza a megrendelt termékek adatait, a megrendelés számát, vételárát és
számlázási, illetve szállítási információkat. A visszaigazoló e-mail még nem jelenti a
megrendelés elfogadását. Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail
értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy Ön
köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – velünk e-mail útján

haladéktalanul közölni. Amennyiben Ön a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja
meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert
elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.
Amennyiben a megrendelt áru kiszállítását készlethiány vagy valamely egyéb okból kifolyólag
nem tudjuk teljesíteni, erről értesítést küldünk (pl. rendelési állapot: Rendelés alatt). Abban az
esetben, ha rendelése feldolgozásakor mindent rendben találunk, automatikusan teljesítjük
azt, melyről szintén e-mailben tájékoztatjuk (rendelési állapot: Rendelés megerősítve). Ezt
követően a szállítás megkezdéséig (rendelési állapot: szállítás folyamatban, illetve személyes
átvétel esetén Átvehető) a rendelés módosítható, lemondható.
Felvilágosítás, felmerülő bármely kérdés, ill. esetleges probléma esetén kérjük, keresse
Vevőszolgálatunkat a 06-20-340-0280 telefonszámon ügyfélfogadási időben (munkanap
8:00-16:00) vagy a hét minden napján, a nap bármely időpontjában
az info@kavebolt.net e-mail címen.
Folyamatban lévő megrendelései állapotát a „Fiókom/Rendelési előzmények” menüpont
alatt bármikor ellenőrizheti.

Vételár
A termékek mellett feltüntetett árak tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót (áfát), nem
tartalmazzák azonban a szállítás költségeit.
A webáruházban futó akciók egymással nem összevonhatóak.

Fizetési módok
A fizetési módot a megrendeléskor választhatja ki. A fizetés történhet készpénzben (utánvéttel
vagy személyes átvételnél), átutalással vagy online bankkártyás fizetéssel.
Futárral történő csomagküldésnél a készpénzes vagy bankkártyás fizetés a futárnak
utánvétnek minősül, tehát a rendelésnél az utánvétes fizetést kell választani.
A GLS csomagpontra történő csomagküldésnél a készpénzben vagy bankkártyával való fizetés
szintén utánvétnek minősül.
A fizetési módoknál kiválasztható online bankkártyás fizetés a weboldalon történő
azonnali bankkártyás fizetést jelenti a Barion rendszeren keresztül (nem a csomag
átvételekor történő bankkártyás fizetést)!
Előre utalásos fizetési mód választása esetén a termékek szállítását csak azt követően
kezdjük meg, miután a fizetendő összeg bankszámlánkra beérkezett. Átutalás esetén a
következő bankszámlára várjuk a megrendelés ellenértékét: Netpresso Kft. 1070050548760702-51100005. Kérjük átutaláskor a Közlemény rovatba a megrendelés
visszaigazolásakor kapott megrendelés számot szíveskedjék feltüntetni. Amennyiben olyan
terméket rendelt, amely nincs raktáron ("Rendelhető" felirat jelzi), kérjük az utalás
elindításával várja meg levelünket, melyben kérjük az utalás indítását.
Ha a megrendelt áru vételára 1 héten belül nem érkezik meg cégünk számlájára, úgy
megkíséreljük felvenni Önnel a kapcsolatot, hogy tisztázzuk a nem fizetés okát. Ha a
kapcsolatfelvétel nem sikerül, a megrendelést töröljük és erről elektronikus üzenetet (e-mailt)
küldünk.
Minden rendelés esetében a kiállított számla megfelel az ÁFA tv. ill. PM rendeletekben előírt
kötelezettségeknek!

A távollevők közti szerződés
A megrendelés összeállításával és elküldésével és annak a Netpresso Kft. e-mailen történő
visszaigazolásával a 45/2014.(II. 26.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés
jön létre a Netpresso Kft., (székhely: 2120 Dunakeszi, Ábrahám Pál u. 15/A, adószám:
14681266-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-127179) mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő,
mint Vevő között az alábbi feltételek szerint:
A Szállító köteles a Vevő által a Megrendelőlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt
szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba
ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot
Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében.
Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Szállító által a megadott címre
kiszállíttatott termékek átvételekor, a Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett
vételárat - mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza - kézbesítő
részére kifizetni, kivéve ha bankkártyával online, vagy banki előreutalással már kifizette.
A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény
nélkül módosítható, illetve lemondható. Ezt telefonon jelezheti a 06-20-340-0280-es
telefonszámon, vagy emailben a info@kavebolt.net címen.
A honlap használatával és a megrendelés leadásával létrejövő szerződések nyelve magyar, az
ily módon kötött szerződéseket a Netpresso Kft. elektronikusan tárolja (megrendelés
formájában) és sorszámmal látja el, ami nem más, mint a Megrendelési szám. Korábbi
megrendeléseihez az áruházba való belépést követően bármikor Ön is hozzáférhet, a láblécben
található "Saját Fiók/Rendelések" menüpont alatt.

Szállítási feltételek
Személyes átvétel
Netpresso Kft. iroda - átvételi pont - ügyfélszolgálat: 2120 Dunakeszi, Fő út 166.
Nyitva tartás: hétfő-péntek 9:00-12:00, 12:30-15:00. Egyéb időpontban időpontegyeztetés
szerint.
Csak a webáruházunkból előzetesen megrendelt termékek átvételére van lehetőség,
nem üzlet.
Fizetés banki átutalással vagy online bankkártyás fizetéssel rendeléskor, vagy készpénzzel a
helyszínen. Az átvételkor bankkártyás fizetés nem lehetséges.
Csomagpontokra történő szállítás
GLS csomagponton történő átvétel díjszabása:
10 000 Ft alatti rendelés:
10 000 - 20 000 Ft rendelés:
Utánvét díja:

1090 Ft
790 Ft
350 Ft

20 000 Ft fölötti megrendelés esetén a szállítási költséget a Kavebolt.net átvállalja.
A maximális szállítható súly 20 kg.
A csomagponton 5 nap áll rendelkezésre a csomag átvételére.
Házhozszállítás
A megrendelt árukat Magyarország egész területén házhoz szállítjuk futárszolgálat
segítségével.

A házhozszállítás díjai (bruttó árak):
10 000 Ft alatti rendelés:
10 000 - 20 000 Ft rendelés:
Utánvét díja:

1290 Ft
1090 Ft
350 Ft

20 000 Ft fölötti megrendelés esetén a szállítási költséget a Kavebolt.net átvállalja.
Házhoz szállítás esetén kérjük, hogy olyan szállítási címet adjon meg, ahol át tudják venni a
csomagot. Amennyiben a futár nem talál a címen senkit, értesítőt hagy, az ezen lévő
telefonszám felhívásával egyeztethet új időpontot a másodszori kiszállításra.
A szállítási díj tartalmazza a másodszori kézbesítést is. Amennyiben a futárszolgálat
munkatársának másodszor sem sikerül a csomagot átadnia a címzettnek, az visszaszállításra
kerül a Kavebolt.net részére és a megrendelést töröljük.
Szállítási idő:
Raktáron lévő termékek esetében 1-3 nap. Abban az esetben, ha a termék nincs raktáron,
4-10 nap.
Amennyiben a termék az importőrnél is készlethiányos, illetve az általunk külföldről beszerzett
áruk esetében a külföldről történő szállítás miatt esetenként előfordulhat hosszabb szállítási
idő is (3-4 hét).
A kiszállítás napjáról minden esetben értesítést küldünk e-mailen a kiszállítás előtti nap. A
futárszolgálat általában a csomag átadása utáni nap szállítja házhoz a küldeményeket. A
kiszállítás előtti telefonos értesítést a szállítási költség nem tartalmazza, de az e-mail-en
kapott fuvarlevélszám segítségével egyeztetni tud a futárszolgálat ügyfélszolgálatával.
Csomagolási költség
A megrendelt termékek csomagolásáról mi gondoskodunk, külön költséget nem számolunk fel.

Reklamáció, panaszkezelés
Kérjük, a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és ha sérült a
csomagolása, vetessen fel jegyzőkönyvet. A nem sértetlen csomagolású terméket a vásárló
csak saját felelősségére veheti át. A jegyzőkönyv felvételének hiányában távollévők között
kötött szerződések esetén irányadó elállási jog gyakorlására, mennyiségi kifogásra, továbbá
sérült termék miatti szavatossági igények érvényesítésére a lehetőségek korlátozottak.
A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, telefonszám, elektronikus
levelezési cím megegyezik a Webáruház ügyfélszolgálati címével. A vásárló panaszát szóban
(személyesen vagy telefonon) vagy írásban jelentheti be az ügyfélszolgálaton.
A szóbeli panaszt a Webáruház azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja.
Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem
lehetséges, a Webáruház a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul
jegyzőkönyvet vesz fel, melynek egy másolati példányát fogyasztónak átadja.
Az írásbeli (ideértve az elektronikus úton) valamint telefonon tett panaszt a Webáruház –
törvény eltérő rendelkezése hiányában – harminc napon belül írásban megválaszolja.
Amennyiben a Webáruház elutasítja a fogyasztó panaszát, úgy szükséges a válaszban a
jogorvoslat lehetőségéről tájékoztatni a panaszost.

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK
irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i
524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az
Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től
vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói
jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára.
A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel
rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre,
amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási
szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel.
Ahhoz, hogy az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az
Európai Bizottság rendszerében.
Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt
követően az alábbi link segítségével érheti el: http://ec.europa.eu/odr
Az oldal betöltését követően válassza ki a kívánt nyelvet, jelentkezzen be és kövesse az oldal
utasításait.
Tájékoztatjuk a kedves Vásárlókat, hogy az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi
formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő
jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.)
Kormányrendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) 2016. december 31.
napjával, jogutódlással megszűnt.
Az NFH általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a másodfokú
ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.
A fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal a területileg illetékes járási hivatalokhoz
fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/.
Fogyasztó a Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű,
gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A
Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:
Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu
A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Elállás joga
A vásárló (fogyasztó) az áru átvételét követő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a
vásárlástól a távollévők között kötött szerződésekről
szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szerint. Az áru ellenértékét a Netpresso Kft. köteles
haladéktalanul, de legkésőbb a termék
visszaszolgáltatásától számított 14 napon belül visszafizetni. A visszatérítés vonatkozik a
termék vásárló részére történő kiszállítási
költségekre is, kivéve, ha az elállással érintett termékkel együtt más olyan termék is

kiszállításra került, amely tekintetében a vásárló nem élt elállási jogával. A vevő viseli az
elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket
és köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy
napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére
meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek
minősül, ha fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
A Netpresso Kft. kizárólag sérülésmentes, a termék jellegének, tulajdonságainak és
működésének megállapításához szükséges, rendeltetésszerűen használt termék
visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A
Webáruház követelheti a fogyasztótól a termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő
kárai megtérítését.
Elállásra vonatkozó igényét e-mailben, telefonon vagy személyesen kell bejelenteni. Kérjük a
vásárlót, hogy a csomagot ne értéknyilvánítással adja fel, ne küldje vissza portós vagy
utánvéttel terhelt csomagban, mert ezeket nem áll módunkban átvenni.
Vásárlónk nem gyakorolhatja az elállás jogát olyan áru értékesítése esetén, amely a vásárló
személyéhez kötött, illetve amelyet a vásárló kifejezett utasításai alapján vagy kifejezett
kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza a 45/2014.
(II.26.) Kormányrendelet 29. §-ban foglaltak szerint.
Az elállási jog gyakorlása során a megrendelő jóhiszeműen köteles eljárni, az elállási jogát
rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni, ezen jog gyakorlása nem vezethet a joggal
való visszaéléshez a megrendelő részéről (Polgári törvénykönyv 5. §.).
Az elállási jog gyakorlása fogyasztókra (a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó)
vonatkozik.

Jótállás, szavatosság
Jótállás
Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles.
Jogszabály írja elő a jótállás biztosítását az olyan tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki
cikkek, szerszámok, gépek) és alkatrészeik esetében, amelyek vásárlási értéke a 10 000 Ft-ot
meghaladja.
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.)
Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó
Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben
érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő
határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől
számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már
eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben
a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A
jótállás időtartama egy év. 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. Az egy éven túli
esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni!
Az eladó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve
olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás
szabályai biztosítanak. Ezt követően (1 év után) azonban az önkéntes jótállás feltételei
szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó
jogszabályból eredő -így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

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

▪
▪
▪

szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy
annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használatikezelési 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 az Ügyfél:
▪

▪

elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a
választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik
jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne,
figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés
súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet.
ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének
megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha
az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél –
választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató
költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított
három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni,
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy
a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
A Bialetti és Forever Italia kotyogós kávéfőzőkre 2 év jótállást, egyéb termékeknél (10000 Ftot meghaladó tartós fogyasztási cikkek) fenti jótállási feltételeknek megfelelően 1 év jótállást
vállalunk. Reklamáció esetén az áru visszaküldésére csak előzetes egyeztetést követően
kerülhet sor. Amennyiben a reklamáció jogos, kérésére az árut megjavíttatjuk, kicseréljük
vagy ellenértéket visszatérítjük. Az árut kérjük az alábbi címre visszaküldeni: 2120 Dunakeszi,
Ábrahám Pál u. 15/A.
A visszaküldéshez kérjük mellékelni a számlát, valamint adja meg az ellenérték
visszafizetésére szolgáló bankszámlaszámot, illetve nevet, címet és telefonszámot. Ezen
adatok hiányában a terméket nem áll módunkban visszaküldeni. Az áru visszaküldésének
költségei a vevőt terhelik. Utánvéttel történő visszaküldést nem fogadunk el. Az ellenérték
legkésőbb 30 napon belül kerül visszafizetésre az esetleges költségek levonásával.
Kellékszavatosság
Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági
igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2
éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért,
amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl
kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.
Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az
Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye
teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem
kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a
hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben
– a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban az
Ügyfél viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.
Termékszavatosság
A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél – választása szerint –
kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését
kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell
bizonyítania.
Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos
minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított
két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Az Ügyfél 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.

Felhívjuk 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.

Adatvédelmi nyilatkozat
A Kavebolt.net a vásárlók adatait kizárólag a megrendelés nyilvántartása és teljesítése
érdekében rögzíti és azokat az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának megfelelően
kezeli.
A Kavebolt.net nem adja át a rögzített adatokat harmadik fél számára. Adatok átadása
harmadik fél részére csak megrendelés, ill. szállítás teljesítésének érdekében történhet (pl.
szállítást végző alvállalkozó részére). Ilyen esetekben a partnereinktől elvárjuk, hogy az
adatokat bizalmasan, a törvényben előírt rendelkezéseknek megfelelően kezeljék.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a www.kavebolt.net webáruház (a továbbiakban
weboldal) üzemeltetője, Netpresso Kft. (a továbbiakban Szolgáltató) által alkalmazott
adatvédelmi és -kezelési elveket és a Szolgáltató adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet
a Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismer el, mivel a Szolgáltató célja, hogy a lehető

legteljesebb mértékben biztosítsa a weboldalon regisztrált felhasználók személyes adatainak
védelmét.
A weboldal használatával, valamely szolgáltatásának, alkalmazásának igénybevételével
a Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatai kezelésére a jelen Adatkezelési Tájékoztató
rendelkezései szerint kerüljön sor.
I. A SZOLGÁLTATÓ MINT ADATKEZELŐ ADATAI
A Szolgáltató cégneve: Netpresso Kft.
A Szolgáltató székhelye: 2120 Dunakeszi, Ábrahám Pál u. 15/A
A Szolgáltató számlaszáma: 10700505-48760702-51100005
A Szolgáltató telefonos elérhetősége: 06-20-340 0280,
E-mail: info@kavebolt.net
A Szolgáltató adószáma: 14681266-2-13
A Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatal Okmányiroda és Hatósági Osztály által B794. számon
nyilvántartásba vett bejelentés alapján a Szolgáltató csomagküldő kereskedelem
tevékenységet folytathat.
Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-65133/2013
II. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
A jelen tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Info törvény) értelmező
rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni az alábbiak szerint.
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre
vonatkozó következtetés;
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy
közvetve - azonosítható természetes személy (jelen tájékoztató esetében a Felhasználó);
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó
személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy
a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az
adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket

meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja (jelen
tájékoztató esetében a Szolgáltató);
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele;
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges;
Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából;
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a
jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
III. ADATKEZELÉS ELVE
A Szolgáltató a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi
jogszabályokkal – így különösen az Info törvénnyel – összhangban, a jelen tájékoztatónak
megfelelően kezeli.
IV. ADATKEZELÉS JOGALAPJA
A weboldal működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a személyes
adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.
A Felhasználó a hozzájárulást a weboldal szolgáltatásának igénybevételével (regisztrációval)
adja meg.
A Szolgáltató jogosult a Felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám célú levelet küldeni,
amennyiben a Felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen,
egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni,
hogy a Felhasználó által a regisztrációkor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor
megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak.
A Felhasználó az előző pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult
visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a Felhasználó részére
több hírlevelet, illetőleg egyéb reklámlevelet nem küld, továbbá törli a Felhasználó adatait a
hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.
A felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a Szolgáltató a rá
vonatkozó jogi kötelezettség (így különösen a számviteli kötelezettség, Felhasználóval létrejött
szerződéses kötelezettség) teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok
védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül,
valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
V. A KEZELT ADATOK KÖRE

A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatás teljesítése során és azt követően a Felhasználó
önkéntes hozzájárulása alapján a Felhasználó alábbi személyes adatait kezeli: név, e-mail cím,
telefonszám, számlázási cím és a szállítási cím.
A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik
felelősséggel.
VI. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
A Felhasználó személyes adatai kezelésének célja a weboldalon elérhető szolgáltatás nyújtása,
ennek keretében különösen: a Felhasználó regisztrációja, a szolgáltatás teljesítése,
illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása, a számviteli
kötelezettségek teljesítése; a IV. pontban foglalt hírlevél és reklám célú levél küldése és a
Szolgáltató egyéb jogi kötelezettségének teljesítése. A Szolgáltató illetéktelen harmadik
személyeknek a Felhasználó személyes adatait nem szolgáltatja ki.
"A www.arukereso.hu (Allegro Group HU Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám:
13282156-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-727285) Megbízható bolt programjának működése
érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mailcíme, illetve az általa megvásárolt
termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja:
vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat az
Allegro Group HU Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának
megfelelően kezeli."
VII. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA, ADATOK MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE, TILTAKOZÁS AZ
ADATKEZELÉS ELLEN
A Szolgáltató a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban kezelt személyes
adatokat az adatkezelés céljának megvalósulásáig kezeli.
A regisztráció során megadott személyes adatait a Felhasználó a weboldalon történő belépését
követően bármikor módosíthatja.
A Felhasználó az info@kavebolt.net email címre küldött elektronikus levél útján kérheti
személyes adatai törlését a Szolgáltatótól. A Felhasználó személyes adatait az érintett kérelme
nélkül is törli a Szolgáltató, ha annak kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy
az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte, vagy ha az adatkezelés
hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést
törvény nem zárja ki.
Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó
jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli a Szolgáltató, ameddig
fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja. A Felhasználó
hozzájárulásának visszavonását követően a Szolgáltató a jogszabályban foglalt
kötelezettségeinek (így különösen a számviteli kötelezettségek) teljesítése érdekében a
továbbiakban is kezelheti az érintettre vonatkozó személyes adatokat.
A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az info@kavebolt.net email címre
küldött elektronikus levél útján,
- ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;
- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

- valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja,
valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat,
akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek
intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Ha az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a
15 napos határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó
napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.
Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt
nem kapja meg, az értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás
érdekében bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe
hívhatja.
Ha az adatkezelő az értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás
meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az adatkezelőtől, amely felvilágosítást az
adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles
megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de
legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az
adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.
Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat
azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással,
vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
VIII. TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE
A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által a weboldal
szolgáltatásaival összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról
az info@kavebolt.net email címen vagy a 06-20-340 0280 telefonszámon. A Szolgáltató a
Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott szolgáltatással
összefüggésben általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adattovábbítás jogalapjáról és
címzettjéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A Szolgáltató köteles a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető
formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás
ingyenes. A korábban a Szolgáltató részére megadott e-mail címről érkezett igényt a
Szolgáltató a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb email címről, valamint írásban
benyújtott igények esetén a Felhasználó akkor nyújthat be igényt, ha megfelelően igazolta
felhasználói minőségét.
IX. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
A Felhasználó jogérvényesíti lehetőségeit az Info törvény, valamint az 1959. évi IV. tv. (Ptk.)
alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos
kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125
Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, postacím: 1530 Budapest, Pf.
5., ugyfelszolgalat@naih.hu, (+36) 1 391 1400, www.naih.hu).

Cookie-k (sütik) használata
Webáruházunk megfelelő működéséhez valamint a még jobb felhasználói élmény érdekében
néha „sütiknek” nevezett adatfájlokat (cookie) kell elhelyeznünk számítógépén, ahogy azt más
nagy webhelyek és internetszolgáltatók is teszik.
Mik is azok a sütik?
A sütik kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén,
illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi az Ön
műveleteit és személyes beállításait (pl. a felhasználói nevet, a nyelvet, a betűméretet és a
honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így Önnek nem kell azokat újra
megadnia minden egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogat, vagy az egyik lapról
átnavigál egy másikra.
A sütik karbantartása
Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Ön
törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja
tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal,
amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és
számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.

Hírlevél
A Kávébolt.net akcióiról és híreiről igyekszünk rendszeresen tájékoztatni vásárlóinkat havi
hírlevél formájában. Ezért az Ön figyelmébe is ajánljuk ingyenes hírlevél szolgáltatásunkat,
melyre az e-mail címe és neve megadásával iratkozhat fel a főoldalon, illetve személyes adatai
között is beállíthatja.
Köszönjük érdeklődését. Jó vásárlást kívánunk!

