
Általános Szerződési Feltételek  

EURO RILA Kft. 
 
Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) alkalmazása: 

Amennyiben a feltételeket egyértelmű írásos megegyezés alapján nem 

módosítják a felek, akkor a következő feltételek vonatkoznak az összes 

jelenlegi és jövőbeni szállításra és szolgáltatásra. 

 
A szerződő fél:  
EURO RILA Kft.  
székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 40. 4/20.  
Adószám: 26674999-2-42 
Bankszámlaszám: 10104260-29244000-01005001  
Telefonos elérhetőség: +36/30 433-6583 
Hívható: H-P: 08:00-18:30  
e-mail: info@traffipaxbolt.hu 

 
Az EURO RILA Kft. semmilyen magatartási kódex 

rendelkezéseinek nem veti alá magát. 

 
1.Megrendelés és szerződés  
Az adásvételi szerződések az EURO RILA Kft. (továbbiakban: Eladó) által 

ismertetett szerződési feltételekkel, azoknak a Vevő által történő 

elfogadásával (megrendelés) jönnek létre. A Vevő és az Eladó 

alkalmazottai által kötött szerződések - amennyiben azok eltérnek az ÁSZF-

ben foglaltaktól - kizárólag az Eladó írásos beleegyezésével érvényesek. Az 

Eladó jogosult az alkalmazottai által kötött szerződések elutasítására. 

Ebben az esetben az Eladónak a Vevőt három héten belül kell tájékoztatni 

arról, hogy a szerződéskötés nem jött létre. 

 
A szerződéskötés technikai lépései  
Az elektronikus szerződéskötési folyamat a következő lépésekből tevődik 
össze.  
1. lépés – Termék kiválasztása  
A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, 

vételárának adóval megnövelt teljes összegéről, valamint a szállítás díjáról, 

időtartamáról és egyéb feltételeiről a Vásárló a termék nevére vagy a 

terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A Vásárló 

a „Kosárba” feliratra vagy a kosár ikonra kattintva tudja a terméket virtuális 

kosarába helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, megjelenik egy 

információs ablak, amely tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék 

elhelyezésre került a virtuális kosarába. Ezen a felületen a Vásárló 

választhat, hogy tovább tájékozódik a webáruházban („Vásárlás folytatása”) 

vagy befejezi a tájékozódást és elkezdi a megrendelés folyamatát a 

„Kosár/Kassza” gombra kattintva. Ha a Vásárló az utóbbi lehetőséget 

választotta, akkor megjelenik a kosár tartalma, ahol leellenőrizheti 

kosarának tartalmát (kiválasztott termék megjelölése, egyéb specifikáció; 

darabszám; darab/bruttó vételár; fizetendő bruttó vételár, termék fotója 

stb.). A kosár oldalon a Vásárló módosítani tudja a megrendelést, és tételt 

tud törölni a kosárból. Ha a Vásárló minden rendben talált, akkor a „Fizetés” 

feliratra kattintva elkezdheti a megrendelést és bejelentkezhet fiókjába, 

illetve regisztráció nélkül is vásárolhat a kért adatok megadásával. 

 
A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. 

 
2. lépés – Adatbekérés:  
Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden szükséges 

személyes adatot, az „tovább” feliratra kattintva a szállítási adatokat kell 

megadnia, amennyiben bejelölte, hogy a számlázási cím eltér a szállítási 

címtől. A szállítási adatok megadását követően, a Vásárlónak a kívánt 

fizetési módot kell kiválasztania rendelkezésre álló lehetőségek közül, majd 

a „Tovább” feliratra kattintani. Megjelenik egy összegző képernyő, ahol a 

megrendelésének adatait a Vásárló a végleges elküldés előtt utoljára még 

ellenőrizheti. Ha valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, 

hibaüzenetet kap. A csillaggal jelölt személyes adatok kitöltése kötelező 

ahhoz, hogy Ön tovább tudjon lépni. 

 
A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani 

tudja. Terméket törölhet a kosárból az „X” gombra kattintva, a termék 

mennyiségét is növelheti, illetve csökkentheti a termék mellett található 

mezőbe a megfelelő szám beírásával, majd a nyilak szimbólummal 

jelzett „Frissítés” gombra kattintva. 

 
3. lépés – Megrendelés véglegesítése: 

 
A „Rendelés megerősítése” gombra kattintva véglegesítheti megrendelését 
és küldheti el az EURO RILA Kft. részére. 

 
Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok 

megadásával véglegesítette és a „Rendelés megerősítése” gombra 

rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről ajánlatnak 

minősül. Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy az 

EURO RILA Kft. a Vásárló ajánlatát elfogadta. 

 
A megrendelést véglegesíteni és leadni csak az Általános Szerződési 
Feltételek és az adatkezelési tájékoztató elfogadásával lehet. Amennyiben 

 
Ön ezeket a mezőket nem tölti ki, a rendszer automatikus hibaüzenetet 
küld. 

 
4. lépés: Megrendelés visszaigazolása  
A megrendelés leadását követően Ön a megrendelés részünkre való 

megérkezéséről egy automatikus visszaigazoló e-mailt kap, amely 

tartalmazza a megrendelés főbb adatait, amely azonban nem minősül az 

Ügyfél ajánlatát elfogadó e-mailnek. Amennyiben e visszaigazolás az 

ajánlat  
elküldésétől számított 48 órán belül az Ön részére nem érkezik meg, akkor 

az ajánlati kötöttség, illetve az Ön bárminemű kötelezettsége minden 

további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. 

 
5. lépés: A Szerződés létrejötte  
A szerződés Ön és az EURO RILA Kft. között az Általános Szerződési 

Feltételek szerinti tartalommal, a megrendelés kifejezett, elektronikus úton 

történő visszaigazolásával jön létre (ajánlat elfogadása).  
A távollévők között kötött szerződés megkötését követően - ésszerű időn 

belül, de a termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az 

átadáskor, a szolgáltatásnyújtására irányuló szerződés esetén legkésőbb a 

szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor - az EURO RILA Kft. tartós 

adathordozón visszaigazolást ad a fogyasztónak a megkötött szerződésről. 

 
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási 

nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az 

Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási 

költséget 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 Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a 

hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt 

semmilyen többletköltség nem terheli. 

 
A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre 

a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus 

kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. 

törvényben foglaltak irányadóak.  
A szerződés nem minősül írásba foglaltnak. A „Megrendelés 

visszaigazolása” elnevezésű leveleket nem iktatjuk, ám pdf formátumban, 

elektronikusan tároljuk, így a szerződést később visszakereshető módon 

rögzítjük.  
A honlapon kizárólag magyar nyelven lehetséges a szerződéskötés. 

 
2. Minőségi paraméterek  
Amennyiben bizonyos feltételek, illetve kikötések nincsenek szerződésbe 

foglalva, az Eladó a termékeit kereskedelmi forgalomnak megfelelő 

minőségben szállítja. A honlapon vagy egyéb, az Eladó tulajdonát képező 

okmányban szereplő számszerűsített mérési értékek vagy egyéb tesztek 

eredményei olyan közelítő értékeket mutatnak, amelyek kisebb, illetve 

bizonyos esetekben akár nagyobb mértékben is eltérhetnek a valóságtól, így 

azok pontosságáért semmilyen felelősséget nem vállal az Eladó, 

értelemszerűen a Vevő kártérítési igénnyel nem élhet az Eladóval a szemben 

az adatok pontatlanságát illetően. Ezek az értékek - tájékoztató jellegüknél 

fogva - leginkább viszonyításra alkalmasak. Ha bizonyos feltételek mellett az 

Eladó az árucikkek tulajdonságait módosítja (pl. kiegészítő modellek esetén), 

az Eladó a módosított termék forgalmazására is jogosult. 

 
3. Szállítás  
Az Eladó saját megítélése alapján választja meg a szállítás típusát és 

eszközét. Amennyiben az Eladó a megrendelést raktárkészletéből tudja 

teljesíteni, úgy az Eladó vállalja az áru három munkanapon belüli kiszállítását 

vagy átadását. Egyéb esetben az Eladó legkésőbb hatvan munkanapon belül 

vállalja a megrendelt áru szállítását. Ha a szállítást a meghatározott határidőt 

követő több mint nyolc héten belül nem teljesíti az Eladó, a Vevő 

visszaléphet a megállapodástól annak érdekmúlására hivatkozva. Ebben az 

esetben feltételezhető, hogy az Eladó önhibáján kívül nem képes teljesíteni a 

szerződésben foglaltakat, ez bármiféle kárigény vele szembeni 

érvényesítését kizárja. Az Eladónak joga van a részletekben történő 

szállításokhoz. A Vevő köteles elfogadni ezeket, amelyeket külön-külön is 

lehet fizetni. Vis maior esetén az Eladó fel van mentve a szállítási 

kötelezettség alól. Ugyanez vonatkozik az előre nem látható szállítási 

akadályokra, amelyek az Eladótól függetlenek, mint pl. működtetéssel 

kapcsolatos problémák, beszállítói késedelem, illetve hatósági intézkedések. 

Ezek közé tartozik még a készletek részleges vagy teljes hiánya is. A fent 

említett esetek felmerülésekor az Eladót nem terheli kötelezettség, hogy 

beszerezze a szerződés tárgyát képező árut. Az Eladó köteles erről a Vevőt 

a lehető leghamarabb tájékoztatni, és a megrendelés teljesítési határidejét 

módosítani. 

 
 
4. Szállítási költségek 
 
A szállítás a Vevő kárveszélyére történik. A kárveszély a Vevőre száll, amint 

a szállítással foglalkozó vállalat megkapja a szállítmányt. Amennyiben más 

feltételben nem egyeznek meg a felek, a szállítási útvonalat és a szállítás 

eszközét az Eladó választja meg. Szállítási biztosítást csak a Vevő 

egyértelmű megrendelésére és költségére köt az Eladó. A szállítási károkat 

azonnal jelezni kell a szállítónak, és három munkanapon belül, írásban az 
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Eladónak is. A szállításkor egyértelműen észlelhető sérüléseket utóbb - a 

fenti határidőt követően - az Eladó felé csupán tájékoztató jelleggel közölheti 

a Vevő, ilyen esetben az Eladót semmiféle kötelezettség nem terheli.  
5. Árak 
 

Az Eladó termékeinek ellenértékét az érvényes árlista szerint, vagy egyéb 

írásos megegyezés alapján kell megfizetni. Az Eladó köteles az elfogadott 

megrendelésben meghatározott áron a terméket leszállítani azzal, hogy a 

tőle független, a termék vételárát befolyásoló körülmények változását a 

vételárban a Vevő felé érvényesítheti. 
 
6. Fizetési feltételek 
 
Az Eladó köteles a szállításokat készpénzfizetés ellenében, átutalással vagy előre 

fizetéssel mindenféle egyéb levonás nélkül teljesíteni. Külön megállapodás alapján a 

halasztott fizetést legkésőbb a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül teljesíten i 

kell! Késedelmes fizetés esetén a naptári félév első napján érvényes jegybanki 

alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéken számítja fel az Eladó a késedelmi 

kamatot. Valamint a felszólítás és behajtás felmerülő költségeit, legalább a 

követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére negyven eurónak a 

Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes 

hivatalos deviza-középárfolyama szerint megfelelő forintösszeget is a Vevőnek kell 

viselnie. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak 

meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó 

Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, 

engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. 
 
7. Egyéb körülmények 

 
Abban az esetben, ha az ÁSZF-ben foglalt feltételek valamelyike érvénytelen 

vagy érvénytelenné válik, úgy kell tekinteni, hogy a felek megegyeztek, hogy 

az érvénytelen intézkedést helyettesíteni kell egy olyan érvényessel, amely 

jogi és kereskedelmi szempontból legközelebb áll az érvénytelen 

intézkedéshez. 
 
8. Szerzői jog 
 

A szerzői jogvédelem vonatkozik az összes Eladó által használt vagy 

előállított grafikára, formára, videóra vagy hangsávra. Mindennemű 

sokszorosítás, másolás és fordítás - még akkor is, ha az idézetként szerepel  
- csak egyértelmű, előzetes, írásos hozzájárulás esetén és a forrás 

megnevezésével engedélyezett. Bármilyen változtatás, illetve kibővítés 

előzetes, írásos jóváhagyás nélkül tilos. 
 
9. Jótállás és szavatosság 

1.Kellékszavatosság  
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 
 
Ön az EURO RILA Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben 

kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai 

szerint.  
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?  
Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 
 
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön 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 

Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a 

szerződéstől is elállhat. 
 
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés 

költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a 

vállalkozás adott okot.  
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? 
 
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, 

mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor 

felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves 

elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.  
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 
 
Ön 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 Ön igazolja, 

hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az EURO RILA Kft. nyújtotta. A 

teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles 

bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is 

megvolt.  
2. Termékszavatosság  
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?  
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban 

meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? 

Termékszavatossági igényként Ön 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 Ön termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét Ön 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? 

 
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy 

forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját 

termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek 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.  
3. Jótállás 
 
Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? 

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló 

 

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, 

kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a 

EURO RILA Kft.-nak 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 a fogyasztónak minősülő Vásárlónak okozott  
érdeksérelmet. 

 

- ha a EURO RILA Kft. a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e 

kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak minősülő  
Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a 

kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztónak 

minősülő Vásárló – választása szerint – a vételár arányos leszállítását 

igényelheti, a hibát a EURO RILA Kft. költségére maga kijavíthatja vagy 

mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt 

elállásnak nincs helye. 

 

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztónak 

minősülő Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő 

határidőn belül, a fogyasztónak minősülő Vásárló érdekeit kímélve kell 

elvégezni. A EURO RILA Kft.-nak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy 

kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. 

 
A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. 

 
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a 

fogyasztónak minősülő Vásárló a terméket nem tudja rendeltetésszerűen 

használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése 

(kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a 

kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. 

 
A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a EURO RILA 
Kft.-t terhelik. 

 
Hibás teljesítés esetén az EURO RILA Kft. a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 

 
2. §-a alapján – tartós fogyasztási cikkek vonatkozásában - 1 év jótállásra 

köteles. Vevő vagy szerződéses Vevő általi továbbértékesítés esetén a 

Vásárló részére történő átadás napjával vagy ha az üzembe helyezést a 

vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával 

kezdődik. Vásárlónak tekintendő az, aki nem közvetlenül az Eladótól 

szerezte be a terméket. A Vásárló jótállással kapcsolatos pénzvisszafizetési 

igényét kizárólag annál a szerződéses vevőnél, vagy Eladónál érvényesítheti, 

amellyel a szerződést megkötötte az adott termékkel kapcsolatban.  
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 az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól 

függetlenül megilletik. 

 
Mikor nem tartozik jótállás körébe a hiba?  
Nem tartozik jótállás körébe a hiba, ha annak oka:  
- szakszerűtlen  üzembe  helyezés  (kivéve,  ha  az  üzembe  helyezést  az  
EURO RILA Kft., 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,  
- külső befolyásoló tényező (nedvesség, hő vagy hideg)  
- elemi kár, természeti csapás. 
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EURO RILA Kft. 
 
A Vevő köteles az Eladó rendelkezésére bocsátani a hibás árut 
ellenőrzés céljából.  
10. Az esetlegesen felmerülő károkért vagy a termékért való  
felelősség 
 
Az Eladó kizárólag az általa forgalmazott termékben keletkezett hibákért 

vállal szavatosságot. A Vevő tudomásul veszi, hogy gépjármű egyéb 

alkatrészeiben, egységeiben, akár a termék használatával összefüggésben 

keletkezett károkért való felelősséget kizárja az Eladó, pl. a beszereléskor 

felmerülő kár, a motor hibája stb. Bármiféle kártérítési kötelezettség, vagy 

más rendelkezésekből származó kártérítési igény, gépjárművekre vonatkozó, 

illetve egyéb tárgyakban keletkezett, továbbá személyi sérülés folytán 

előállott anyagi és nem anyagi károkért való felelősséget az Eladó kizárja. Az 

Eladó szintén kizárja a termék nem jogszerű használatából eredő bárminemű 

kártérítési kötelezettséget. Tuningdoboz, vagy egyéb más kiegészítő 

alkatrész beszerelése az autó gyári garanciájának az elvesztését vonhatja 

maga után. A tuningdoboz, vagy egyéb más engedélyköteles eszköz 

kizárólag közforgalom elől elzárt magánúton közlekedő gépjárműre, 

mezőgazdasági vontatóra és lassú járműre szerelhető fel. A Vevő ettől csak 

saját felelősségére, az érvényes jogszabályok betartásával térhet el. 

Tuningdoboz, vagy egyéb kiegészítő termék vásárlásakor a vételár nem 

tartalmaz műbizonylatot. A Nemzeti Közlekedési Hatóság által hitelesített 

műbizonylat és minden ezzel összefüggésben felmerülő költség a Vevőt 

terheli. Az Eladó kötelezettsége – a Vevő írásos, tuningdobozra, vagy egyéb, 

az Eladó által forgalmazott termékre vonatkozó megrendeléssel egyidőben 

adott megbízás alapján – a fenti jogszabálynak megfelelő dokumentumok 

beszerzése. Amennyiben az Eladó a fent említett okmányokat nem tudja 

beszerezni, úgy a tuningdoboz, vagy az egyéb más termék teljes vételára 

visszajár. 

 
 

 
12. Tulajdonjog fenntartása  

A kiszállított áru mindaddig az Eladó tulajdonában marad, amíg az üzleti 

tranzakciók során felmerülő összes költség teljes összege nincs 

kifizetve. Az összes kötelezettség teljesítése vagy a számla rendezése 

előtt - az Eladó beleegyezése nélkül - az árut nem lehet se 

elzálogosítani, se biztosítékként felhasználni. A termék eladásából 

felmerülő igények, melyek a tulajdonjog fenntartásának tárgyát képezik, 

a mellékjogokkal együtt biztosítékul szolgálnak az Eladó számára az 

üzleti kapcsolatból származó kötelezettségek teljesítésére. A Vevő a 

fizetési kötelezettségét csak az Eladó előzetes, írásos beleegyezésével 

ruházhatja át egy harmadik félre, amelyet írásban rögzíteni kell. A Vevő 

köteles az Eladó tudomására hozni - az okirat egy példányának 

megküldésével - az átruházás írásba foglalását követő három napon 

belül, hogy a fizetési kötelezettséget átruházta egy harmadik félre. 

Mindennemű, a feleket érintő adatváltozást haladéktalanul kötelesek 

egymással közölni. 

 
13. Elállási és felmondási jog 

 
A felmondási jog a fogyasztót (a jogszabályban meghatározott feltételek 

fennállása esetén) kizárólag szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések 

vonatkozásában illeti meg. Szolgáltatás esetén a szerződés 

megkötésének napjától, míg termék adásvételére irányuló szerződés 

esetén a termék átvételének napjától számított 14 napon belül 

gyakorolhatóak. Elállási jog termék vásárlása esetén illeti meg a 

fogyasztót, ezen jogával élve a fogyasztó a szerződést egyoldalúan, 

visszamenőleges hatállyal szüntetheti meg. 
 
A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a 

termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. 
 
Az átvétel napjának 
 

● több termék adásvételekor, ha az egyes termékek 

szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára 

szolgáltatott terméknek,  
● több tételből vagy darabból álló termék esetén az 

utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,  
● ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen 

kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,  
● a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő 

harmadik személy általi átvételének napját kell tekinteni. 

 
Amennyiben a vállalkozás az elállási vagy felmondási jogra vonatkozó 

tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, úgy az elállási vagy 

felmondási idő a Korm. rendelet szerint 12 hónappal meghosszabbodik. 
 
Ha a vállalkozás 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. 
 
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön 

elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül 

visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, 

ideértve a fuvarozási költséget 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 Ön más fizetési mód 

 
igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési 

mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem 

terheli. 
 
Ön az elállási/felmondási jogát az alábbi linken található minta 

felhasználásával vagy az elállásra/felmondásra vonatkozó egyértelmű 

nyilatkozata útján gyakorolhatja: 
 
http://traffipaxbolt.hu/elallasi-nyilatkozat.pdf 
 

Az elállási nyilatkozat érvényessége nem függ konkrét formai 
követelmények megtartásától. 

 
A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási vagy 

felmondási jogát a jogszabály előírásainak megfelelően gyakorolta. 

 
Az elállási és felmondási jog hiányáról szóló előzetes tájékoztatás 
 

Az elállási és felmondási jog nem illeti meg minden esetben a 

fogyasztót, mivel a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Korm. rendelet) 29. §-a - a felek eltérő megállapodása hiányában egyes 

termékek vonatkozásában - kizárja e jog gyakorlását az alábbi 

szolgáltatások és termékek vonatkozásában: 
 

a) A felmondási jog hiánya a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés 
esetében 

 
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 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. E kivételszabály körébe a fogyasztó személyéhez kötött, illetve 

a fogyasztó egyedi utasításai alapján egyediesített módon vagy 

kifejezett kérésére előállított termékek tartoznak. 
 
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 tizennegyedik 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. 
 
Hang- és képfelvételek (CD, DVD), valamint a számítógépes szoftverek 

kapcsán a jogszabály azt fogalmazza meg, hogy a fogyasztó akkor nem 

gyakorolhatja elállási jogát, ha a csomagolást már felbontotta 

(felbontatlan csomagolás esetén természetesen az átvételtől számított 

14 napon belül gyakorolható az elállási jog). A csomagolás felbontása 

esetén ugyanis lehetővé válik a fogyasztó számára a szerzői jogi 

védelem alá eső termék használata, valamint többszörözése is, amely 

sértené a szerzői jog jogosultjának érdekeit. 
 
j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében. 
 
k) hiánya 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 az elállási/felmondási jogát. Ilyen például az 

internetes felületről megvásárolható (letölthető) játék, zene, háttérkép, 

stb. 
 

A fogyasztó az elállás jogát a szerződés megkötésének napja és 
a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. 

 
Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő 
kárának megtérítését. Az elállási nyilatkozat és az elállással 

http://traffipaxbolt.hu/elallasi-nyilatkozat.pdf
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EURO RILA Kft. 
kapcsolatos bővebb információk az alábbi hivatkozáson is elérhetőek:  
http://traffipaxbolt.hu/elallasi-nyilatkozat.pdf.  
Egyéb, a Korm. rendelet hatályán kívüli esetekben, ha az Eladó 

beleegyezik a vásárlás visszavonásába, visszavonási díjat k e l l f i z e t 

n i , a m e l y a v á s á r l á s i á r 1 5 % - a .  
A v i s s z a s z á l l í t á s a fogadónak - jelen esetben az Eladónak – 

díjtalanul kell, hogy történjen, különben n e m á l l a z E l a d ó 

módjában átvenni az árut. 
 

Az Eladó egy esetleges visszahívási akció keretében visszakövetelheti 

a terméket az érte kifizetett ellenérték visszafizetésével bármilyen extra 

költség vagy kárigény nélkül. 

 
14. Kizárólagos forgalmazás Magyarországon kívül más országokban 

 
Előzetes írásos engedély nélkül az Eladó által forgalmazott termékeket nem 

lehet exportálni más országokba, mivel bizonyos országokban 

kizárólagos forgalmazói vannak az Eladónak. 

 
15. Panaszkezelés 

 
Panaszát bármikor a honlapon, illetve jelen ÁSZF-ben található 

elérhetőségeinken bejelentheti. A Szerződő Felek kötelesek elsődlegesen 

békés úton rendezik a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket. 

 
A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni 

kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz 

azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az EURO RILA Kft. a panaszról és az 

azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet 

felvenni, és annak egy másolati példányát a telefonon vagy egyéb 

elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz 

esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg 

megküldeni. 

 
Az írásbeli panaszt az EURO RILA Kft. a beérkezését követően harminc 

napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése 

iránt. A panaszt elutasító álláspontját indokolni köteles. 

 
A panasz elutasítása esetén az EURO RILA Kft. köteles a fogyasztót írásban 

tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság 

vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. 

 
Amennyiben a EURO RILA Kft. és a Vásárló között esetlegesen fennálló 

jogvita a EURO RILA Kft.-val folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a 

Vásárló bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá – amennyiben a Vásárló 

fogyasztónak minősül – fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési 

lehetőségek állnak nyitva az Ön számára: 

 
- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál, 

 

- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése 

 
Budapesti Békéltető Testület 

 
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111. 

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. 

Telefonszáma: (1) 488-2131 

Fax száma: (1) 488-2186 

Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika 

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

 

Pest Megyei Békéltető Testület 

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

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81 

Telefonszáma: 06-1-269-0703 

Fax száma: 06-1-269-0703 

Elnök: Dr. Koncz Pál 

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu 

Honlap: http://panaszrendezes.hu/ 
 
Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak 

minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, 

lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, 

kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi 

kommunikáció, ajánlat címzettje. 

 
A EURO RILA Kft.-t a békéltető testületi eljárásban együttműködési 

kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a Békéltető Testület eljáró 

tanácsának elnöke által megküldött értesítés részére történt kézbesítésétől 

számított nyolc napon belül írásban nyilatkozni a fogyasztónak minősülő  
Vásárló igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a tanács 

döntésének kötelezésként történő elfogadását illetően, nyilatkozatában meg 

kell jelölnie az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, valamint 

csatolnia szükséges azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek 

tartalmára bizonyítékként hivatkozik. 

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK 

rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 

524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának 

kivételével a EURO RILA Kft. a meghallgatáson egyezség létrehozatalára 

feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a EURO 

RILA Kft. székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető 

testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a EURO 

RILA Kft. együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő 

írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. 

 

 

A leírtakon felül a EURO RILA Kft. tájékoztatja a Vásárlókat, hogy az Európai 

Parlament és Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 

2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói 

online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendeletével létrehozta az 

ún. online vitarendezési platformot. E platform célja, hogy elősegítse a 

fogyasztók és kereskedők közötti jogviták független, pártatlan, átlátható, 

eredményes, gyors és méltányos, bírósági eljáráson kívüli online rendezését. 

 
Annak érdekében, hogy a fogyasztók széles köre előtt ismert legyen az online 

vitarendezési platform létezése, az Unióban letelepedett és online adásvételi 

vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőknek a weboldalukon a 

platformra vezető elektronikus linket kell elhelyezniük. 

 
Az online vitarendezési platform egyablakos ügyintézési pontként működik 

azon fogyasztók és kereskedők számára, akik a fent hivatkozott EU rendelet 

hatálya alá tartozó jogvitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni. Az 

online vitarendezési platform egy interaktív weboldal, amely elektronikus úton 

és díjmentesen elérhető az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos 

nyelvén, így magyarul is. 

 
Az online vitarendezési platform elektronikus elérhetősége (linkje): 

 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show 
&l ng=HU 

 
16. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor 

hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak, különös tekintettel 

a Ptk. vonatkozó rendelkezéseire. 

 

A jelen ÁSZF rendelkezései 2019. január 25. napján lépnek hatályba. 
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