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Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen 
dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát! Ez a 
dokumentum („ÁSZF”) a KALNET Bt (székhely: 5540 Szarvas, Damjanich u. 115., adószám: 
20827948-2-04), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára 
vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazza. Csak akkor vegye igénybe 
szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára 
nézve. Jelen szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásbeli 
szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

 

1. Üzemeltetői adatok:

Név: KALNET BT
Székhely cím: 5540, Szarvas, Damjanich utca 115
Levelezési cím: 5540, Szarvas, Damjanich utca 115
Cégjegyzékszám: 04 06 001976
Adószám: 20827948-2-04
Képviselő: Medvegy István, ügyvezető
Telefonszám: +36 30 9385474
E-mail: kalnet@kalnet.hu
Honlap: www.kalnet.hu

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Integrity Kft.
Székhely: Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 1132
Elérhetőség: 06 1 450 2660

2. A webáruház használata

2.1. Regisztráció/Vásárlás

2.1.1. Regisztráció

Felhasználó: az a 16. életévét betöltött természetes személy vagy jogi személy, aki a KANET.HU 
oldal tartalmához hozzáfér;

Ügyfél: az a Felhasználó, aki az KALNET.HU oldalon regisztrál, felhasználói fiókkal rendelkezik 
(a továbbiakban: Saját fiók) – elfogadva ezáltal az KALNET.HU Általános Szerződési Feltételeit. 
Természetes személyek esetén a regisztráció feltétele a 16. életév betöltése.

Vásárló: az az Ügyfél, aki az KALNET.HU oldalon a Saját fiókon keresztül megrendelést adott le. 
Természetes személy esetén feltétel a 16. életév betöltése.

Saját fiók: az Ügyfél az KALNET.HU oldalon regisztráció útján Saját fiókot hozhat létre neve, e-
mail címe és jelszó megadásával. Amennyiben a Felhasználó Saját fiók használata nélkül 



megrendelést ad le az KALNET.HU-n, a Kalnet BT részére, a megrendelés során megadott 
adatokkal Saját fiókot hoz létre. A Saját fiók menüpontokba szedve tartalmazza az Ügyfél által a 
regisztráció során és a megrendelése(i) leadásakor megadott adatokat, információkat, valamint a 
megrendeléshez kapcsolódó rendelésszámot, és releváns dokumentumokat (garancialevél, számla, 
stb.). A megkötött szerződés nem kerül iktatásra, azonban a rendelés leadásakor Vásárló által 
elfogadott ÁSZF dátum alapján Társaságunk által, kérésre visszakereshető. A Felhasználó a 
regisztráció során és az Ügyfél a megrendelés leadásakor köteles valós adatokat megadni. A 
Felhasználó felelős azért, hogy az általa megadott adatok megfelelnek a valóságnak, illetve a 
teljesség és az időszerűség követelményének. Amennyiben a Kalnet BT tudomására jut, hogy a 
Felhasználó/Ügyfél által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult az 
Ügyfél Saját fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve az Ügyfelet az KALNET.HU 
használatából kizárni; A Kalnet BT jogosult az Ügyfél Saját fiókjához való hozzáférését korlátozni, 
illetve az Ügyfelet az KALNET.HU használatából kizárni abban az esetben is, ha az Ügyfél 
visszaélésszerűen használja az KALNET.HU platformot, illetve annak a szolgáltatásait. A platform 
visszaélésszerű használatának minősül például, ha az Ügyfél több termékre rendelést ad le, ám 
azokat önhibájából, szándékosan a termékek kézbesítése során, vagy azok átvételi helyre történő 
megérkezését követően nem veszi át.

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

2.1.2.Vásárlás

Megrendelés: a Vásárló Weboldalon található egy vagy több Termék vonatkozásában vételi 
ajánlatot tesz az Eladónak, amelyet az Eladó e-mail útján küldött visszaigazolásban elfogad vagy 
elutasít; a Vásárló a Megrendelés teljesítéséig jogosult a Szerződést módosítani, illetve törölni a 
Saját Fiókján keresztül – a Kosárba helyezett terméklistáról termék a termék megnevezése és képe 
mellett feltüntetett „törlés” gomb segítségével bármikor törölhető Kosárérték: egy Megrendelésben 
az Eladóktól megrendelni kívánt Termékek vételárának (Eladási árának) összege, csökkentve az 
Ügyfél által felhasznált/igénybe vett kedvezménykupon és/vagy vásárlási utalvány értékével, azaz 
az Ügyfél által a Megrendelés leadását követően az adott Eladó részére fizetendő végösszeg.

A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen 
belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, cikkszámát, 
ismertetőjét, árát. Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A termékeket 
illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a 
terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Felhívjuk figyelmét, hogy az 
esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!

2.2.A rendelés menete

A Termék kiválasztása után Ön a "Kosárba" gombra kattintva helyezhet - tetszőleges számú 
terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, 



mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek. A termékeket a Kosárba helyezheti 
bejelentkezés nélkül is azonban megrendelés előtt Önnek be kell lépnie a rendszerbe. Ezt csak 
akkor tudja megtenni, ha regisztrálja magát. A regisztrációt a következő menüpont alatt találja. Ha 
Ön regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használja a jelszó Bejelentkezés emlékeztetőt. Ha itt 
megadja a regisztrált e-mail címét, akkor a jelszavát e-mailben elküldjük Önnek. Belépést a 
Bejelentkezés menüpont segítségével végezheti el. Itt adja meg regisztrált e-mail címét és jelszavát, 
majd nyomja meg a belépés gombot. Ha sikeres a belépés, akkor ebben az ablakban megjelenik az 
Ön regisztrált e-mail címe és a kilépés gomb, amely segítségével elhagyhatja az áruházat.

A honlap használata során Ön a honlap tetején található „Kosár megtekintése” ikonra kattintva 
bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a 
kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. A rendszer a „Kosár frissítése” gomb 
megnyomását követően megjeleníti az Ön által megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat,
ideértve a kosárba tett termékek árát is.

Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a 
„Megrendelés” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást. „Megrendelés” gomb lenyomását 
követően megjelenik a kosár tartalma, illetve az Ön által kiválasztott termékek megvásárlása esetén 
az Ön által fizetendő teljes vételár. Ezek után szükséges a felhasználói adatokat kitölteni (Név, Cím,
szállítási mód, fizetési mód, elérhetőségek).

A fenti szövegdobozok kitöltését követően Ön a „Folytatás a következő lépéssel” gombra kattintva 
folytathatja a megrendelési folyamatot, illetve a „Mégsem” gombra kattintva törölheti/javíthatja az 
eddig bevitt adatokat, és visszaléphet a Kosár tartalmához. A „Folytatás a következő lépéssel” 
gombra kattintás esetén Ön a „Rendelés áttekintése” oldalra érkezik. Itt láthatja összegezve az Ön 
által korábban megadott adatokat, így a Kosár tartalmát, a felhasználói, számlázási és szállítási 
adatokat és az Ön által fizetendő összeget (ezeken az adatokon itt már nem változtathat, csak ha a 
„Vissza” gombra kattint).

2.2.1. A rendelés véglegesítése (ajánlattétel):

A KALNET.HU weboldalon keresztül az Ügyfél/Vásárló elektronikus úton Megrendelést adhat le 
oly módon, hogy a kiválasztott Termék(ek)et a Kosárba helyezi, egyúttal megadja a Megrendelés 
teljesítéséhez szükséges szállítási és számlázási adatokat, valamint kiválasztja a fizetési és az 
átvételi módot. A Termék(ek) Kosárba helyezése nem jelenti a Megrendelés véglegesítését.

Az Ügyfél jelen ÁSZF elfogadását követően a Megrendelés gombra kattintva véglegesítheti a 
Megrendelést (ajánlat). A megrendelés véglegesítésével az Ügyfél/Vásárló kijelenti, hogy az általa 
megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul, hogy azokat az 
Eladó Megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén, az 
Eladó felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (email vagy telefon) bármelyikén. A 
Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a 
Megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését az Eladó 
megtagadhatja. A Vásárló a Megrendelés teljesítéséig jogosult a Szerződést módosítani, illetve 
törölni a Saját Fiókján keresztül – a Kosárba helyezett terméklistáról a termék a termék 
megnevezése és képe mellett feltüntetett „törlés” gomb segítségével bármikor törölhető

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

Ön a „Megrendelés” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek
kell tekinteni, és nyilatkozata – az Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési 
kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön 



ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az 
Szolgáltató, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

2.3.Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

2.3.1. A Megrendelés leadása után a Vásárlóhoz e- mail útján érkezett automatikus rendszerüzenet a
Megrendelés rögzítéséről tájékoztató jellegű, és nem jelenti a Megrendelés Eladó általi 
visszaigazolását (első rendszerüzenet). Az Eladó és Vásárló közötti Szerződés akkor jön létre -akkor
válik a Vásárló által tett ajánlat Eladó által elfogadottá -, amikor a Vásárló e-mail útján megkapja az
Eladótól a Megrendelés elfogadásáról vagy elutasításáról szóló visszaigazolást (második, 
visszaigazolásról szóló üzenet). Az elfogadásról szóló értesítés magában foglalja az Ügyfél által 
megrendelt Termékeknek a futárszolgálat részére való átadásáról és a szállítás várható idejéről szóló
értesítést is. Amennyiben e visszaigazolás a Vásárló megrendelésének elküldésétől számított, a 
szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az Ügyfélhez 
nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A 
megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve a Vásárlóhoz 
megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

2.3.2. Az online fizetések (online bankkártyás fizetés vagy banki átutalás) esetében az Eladó nem 
felel a Vásárlónál felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Vásárló által választott 
fizetési módtól, vagy a Vásárló kártyakibocsátó bankjától függ (különösen, de nem kizárólagosan 
devizaárfolyam, egyéb költségek). A Vásárló felelős a kiválasztott fizetési mód kiválasztásából 
eredő következményekért.

2.3.3. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél által leadott Megrendelést elutasítsa. Eladó 
elsősorban kiskereskedelmi értékesítést végez, ezért Eladó fenntartja a jogot, hogy a 
Megrendelésben szereplő Termékek mennyiségéből– a készlettől függően – kevesebbet igazoljon 
vissza. Különösen, amennyiben a megrendelt termékek mennyisége meghaladja a háztartásban 
használatos mennyiséget, valamint, ha a megrendelés kampány során történik. Erről Eladó a 
Vásárlót e-mailben értesíti. Ilyen esetben az Eladó a Vásárló által már kifizetett, azonban az Eladó 
által vissza nem igazolt Termékek Eladási árát a Vásárló részére visszatéríti.

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

3. Fizetési feltételek

A Termékek feletti tulajdonjog a Termék átvételekor száll át a Vásárlóra, amennyiben a Vásárló 
Termék vételárát hiánytalanul megfizette.

3.1. Számlázás

3.1.1.A Weboldalon szereplő Termékek árai forintban értendők és tartalmazzák az ÁFA-t, valamint 
a környezetvédelmi termékdíj-köteles termékek esetén a környezetvédelmi termékdíjat.

3.1.2.A vásárlónak jogában áll eldönteni, hogy a megrendelését, az elérhető fizetési módok közül 
(beleértve az előre fizetést is) melyiket választja. Az Áfatörvény alkalmazásában nem minősül 
előlegfizetésnek, ha az ellenértéket megfizetni köteles fél saját döntése alapján előbb fizet, mint a 
teljesítési időpont. Az ár, a fizetési mód és a fizetési határidő minden Megrendelésben meg van 
jelölve. Az Eladó számlát bocsát ki a Vásárló számára a megrendelt Termékeket illetően, a Vásárló 
kötelessége továbbítani a számla hatályos jogszabályok szerinti kibocsátásához szükséges összes 
adatot és információt.

3.1.3. A számlán minden rögzített Megrendelés esetében feltüntetésre kerül a megvásárolni kívánt 



Termékek vételára, a szállítási és egyéb költség, a fizetési mód, illetve a fizetési határidő. Az Eladó 
– a hatályos jogszabályoknak megfelelő – számlát állít ki a megrendelt és kiszállításra kerülő 
Termékekről. A Vásárló felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához minden, rá vonatkozó 
adatot – a valóságnak megfelelően – rögzítsen. Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás 
rögzítése esetén az Eladó nem kötelezhető új számla kiállítására. Jelenleg a webáruházunkban az 
alábbi fizetési módok közül választhat:

3.2. Személyesen történő teljesítés

Ez esetben Ön az üzemeltető székhelyén/telephelyén forintban fizeti meg a termék vételárát 
készpénzben.

Amennyiben már visszaigazoltuk az Ön megrendelését, akkor a visszaigazoló e-mailben megtalálja 
a bankszámlaszámunkat és a megrendelésszámot, amelyre hivatkozni kell az átutalás megjegyzés / 
közlemény rovatában. Amennyiben az átutalt összeget jóváírják a bankszámlánkon, csak ezt 
követően adjuk fel a futárszolgálattal a terméket.(bankszámlaszámunkat az üzemeltetői adatok 
között találja meg)

3.3. Postai utánvét

A terméket az általunk megbízott Magyar Posta szállítja ki az Ön által megadott címre, ahol a 
termék, vagy termékek számla szerinti árát a futárnak kell készpénzben kifizetni. Utánvétes 
megrendelés esetén a szállítási költséghez az utánvételi díj még hozzáadódik.

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

4. Szállítás módjai és díjszabása

A szállítási illetve átvételi határidőt az Üzembentartó a megrendelés utáni második visszaigazoló e-
mail-ben adja meg.

4.1. Házhozszállítás

A szállítás történhet a Magyar Posta futárszolgálatával vagy a KALNET BT saját eszközével.

Szállítás díja: 0 - 60.000.- Ft rendelési értékig 2.500.- Ft.

Bruttó 60.000.- Ft feletti rendelési érték esetén a kiszállítás ingyenes

Szarvasi lakosoknak a kiszállítás INGYENES!!!

4.2. Személyes átvétel

A megrendelt termékeket a vevő, visszaigazolás és időpont-egyeztetés után a telephelyünkön 
díjmentesen átveheti

5. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

Alapfogalmak:Hibás teljesítés:A termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél hibásan teljesít, 
ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban 
megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a vevő a hibát a 
szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. 
Fontos szabály, hogy fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis, tehát érvénytelen az a 



kikötés, amely a vonatkozó törvényi fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó 
rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el. A hibás teljesítési vélelem fogalma azt jelenti, hogy 
fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a
teljesítést követő egy éven belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában 
megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. 
Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy éven belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a 
vállalkozást terheli.

5.1. Kellékszavatosság

A kellékszavatosság lényegében azt jelenti, hogy bármilyen termék eladásáról is legyen szó, a 
kötelezett (a termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) a termék hibájáért (pontosabban: a 
vásárláskor a termékben már meglévő hiba ok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági 
felelősséggel tartozik. Az adásvételi szerződésekben az eladó ezen felelősségét csakis a termék 
olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában 
is, csak akkor még nem felismerhető (ezért nevezik rejtett vagy gyártási hibának). Az eladó 
kellékszavatossági felelőssége objektív, vagyis független attól, hogy tudta-e, hogy hibában 
szenvedő terméket adott el, vagy sem, tehát a jóhiszemű eladó is felel a hibás teljesítésért a vevővel 
szemben. A rosszhiszeműség a vevő esetleges kártérítési igényének érvényesítése szempontjából 
fontos körülmény.

5.2. Termékszavatosság

A termékszavatosság fogalma azt jelenti, hogy a vállalkozás által fogyasztónak eladott termék 
hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a 
kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a 
terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt 
forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által 
adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A gyártó csak akkor mentesül a termékszavatossági 
kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy • a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló 
foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta; • a termék forgalomba hozatalának időpontjában a
hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy • a termék hibáját 
jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta. Csere esetén a kicserélt termékre, 
kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a 
gyártót terheli. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval 
közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek 
kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A gyártót a 
termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E
határidő eltelte jogvesztéssel jár. A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása
esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

5.3. Jótállás

A jótállás - hétköznapi és közismert nevén „garancia” - azt jelenti, hogy a jótállást nyújtó fél (eladó)
a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás 
esetén a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, 
jellemzően a termék fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt 
keletkezett.

A jótállásnak két fajtája van:

• a jogszabályon alapuló, ún. kötelező jótállás, és
• a felek megállapodásán alapuló, ún. szerződéses jótállás.
• Utóbbi esetben nem egy jogszabály kötelezi bizonyos termékek eladása esetén az eladó felet



jótállás vállalására, hanem erre önként - jól felfogott piaci érdekből - kerül sor.
• A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos 

érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben.
• A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Kötelező jótállás esetén ez a termék 

árától függően 1, 2 vagy 3 év. Termék vételára Kötelező jótállási idő 10.000,- Ft – 100. 000,-
Ft 1 év 100.001,–Ft – 250. 000,- Ft 2 év 250. 000,- Ft – felett 3 év

Szerződéses jótállásnál a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban rögzített határidő az irányadó. • Ha
a jótállásra kötelezett (a termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) kötelezettségének a 
jogosult (vevő) 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 jogosult (vevő) a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel 
okozott költséget köteles a kötelezettnek (a termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) 
megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett (a termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) 
adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Amennyiben a fogyasztási cikk a vásárlástól számított három munkanapon belül meghibásodott úgy
azt a Vevő kívánságára kicseréljük, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot 
akadályozza. A jótállás jogosultja csak fogyasztó lehet, tehát a szakmája, önálló foglalkozása vagy 
üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Ez azt jelenti, hogy fogyasztónak nem 
minősülő szervezeteket, gazdasági társaságokat nem illeti meg a kötelező jótállás. Ha a fogyasztási 
cikk meghibásodása a vásárlástól számított harmadik nap után jelentkezik vagy a harmadik nap után
jelzik, úgy a garanciaviselő félnek kell a hibát elhárítani (Garanciaviselő az aki a termékhez kapott 
garanciajegyen megtalálható). Ez akkor is igaz, ha a garanciaérvényesítést a Vevő a vásárlás helyén 
kezdeményezi. Ebben az esetben a hibás terméket átvesszük és gondoskodunk annak szakszervizbe 
történő oda és vissza szállításáról. Csere esetén szükség van a garanciaviselő által kiállított "Cserére
jogosító igazolás"-ra.

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 a fogyasztó bemutatja.

5.4. Jótállási igény érvényesítése:

A jótállási igény érvényesítésének helye lehet a vállalkozás székhelye, telephelye, fióktelepe és a 
javítószolgálat is. A fogyasztó döntheti el, hogy melyikhez fordul kijavítás iránti igényével. Ha a 
javítószolgálatot választja, annak címe a mellékelt jótállási jegyen megtalálható. Az ügyintézéshez 
szükség van a hibás termékre, a vásárláskor kapott számlára vagy nyugtára, továbbá a mellékelt 
jótállási jegyre.

Ha üzletünkben intézné jótállási igényét, úgy azt a telephelyünkön végezzük, melynek címe és 
nyitva tartása az „Üzemeétetői adatok“ pontban megtalálható.

Az ügyintézéshez szükség van a hibás termékre, a vásárláskor kapott számlára vagy nyugtára, 
továbbá a mellékelt jótállási jegyre.

Cégünk a mindenkor hatályos jogszabályoknak veti alá magát, így kellékszavatosság, 
termékszavatosság és jótállás esetén is az éppen aktuális kormányrendeltben foglaltak az irányadók!

6. ALKALMAZANDÓ JOG, PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS

6.1. Jelen Szerződés vonatkozásában a magyar jog az irányadó.

6.2. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, 



amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval 
való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület 
eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is. A 
KALNET BT a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást és
együttműködik annak eljárása során. A Vásárló (amennyiben Fogyasztó) fogyasztói panaszával 
kapcsolatosan a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. Erről bővebb információ az alábbi 
linken érhető el: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

6.3. A Kalnet BT és a Ptk. szerint vállalkozásnak minősülő Ügyfelek/Vásárlók közöttük esetleg 
felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezik, vagy, amennyiben ez nem lehetséges, a vitás 
ügyeket megoldás céljából a Szarvasi Bíróság elé kell terjeszteni. A Ptk. szerint fogyasztónak 
minősülő Ügyfél/Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti 
érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 
valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

6.4. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy jelen Weboldalak Általános Felhasználási Feltételek 
rendelkezéseit frissítse, illetve időközönként módosítsa, hogy az tükrözze a weboldal működési 
módját és feltételeit, vagy a jogszabályi környezet változását. Ilyen esetekben az Általános 
Szerződési Feltételek módosított változata jelenik meg az oldalon. Az Általános Szerződési 
Feltételek tartalmát érdemes időről-időre figyelni a Weboldalon. Az Általános Szerződési Feltételek
ellen, azok Weboldalon történő közzétételét követően, ft.l éá.a Vásárló/Felhasználó tiltakozhat.

7. ELÁLLÁS, TERMÉKEK/SZOLGÁLTATÁSOK, AMELYEKRE NEM 
BIZTOSÍTOTT AZ ELÁLLÁS JOGA

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) 
Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján az Ügyfelet (Felhasználó/ Vásárló) 
(ha fogyasztónak minősül) elállási jog (a termék visszaküldésének joga, egyfajta visszaküldési 
garancia) illeti meg az interneten történő vásárlás esetén, és ezt a jogot néhány kivételtől eltekintve 
minden esetben gyakorolhatja. Fogyasztó: a Ptk. alapján a szakmája, önálló foglalkozása vagy 
üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, (így jelen esetben minden olyan 
természetes személy/magánszemély Ügyfél, aki nem egy vállalkozás részére vásárolja meg az adott,
általa kiválasztott terméket) Vállalkozás: a Ptk. alapján a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti 
tevékenysége körében eljáró személy

Mi az az elállási jog?

Az elállási jog azt jelenti, hogy internetes vásárlás esetén – azaz interneten (távollevők között) 
megkötött szerződés esetén jogszabályi felhatalmazás (lásd: Kormányrendelet, fentebb) alapján az 
Ügyfél/Fogyasztó egyoldalúan, indokolás nélkül visszaléphet és a az általa vásárolt termék 
visszaküldése esetén az eladótól (eMAG vagy eMAG Marketplace Partner) kérheti az általa fizetett 
összeg (így a termék vételára és a – amennyiben azt ő fizette –a szállítási költség) visszatérítését. Az
elállási jog kompenzálja azt, hogy a vásárlás előtt az Ügyfélnek/Fogyasztónak nem volt lehetősége 
a termék megvizsgálására, kipróbálására illetve üzembe helyezésére.

7.1. A fogyasztónak minősülő Vásárlónak a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes 
szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) 
foglaltak alapján a termék átvételétől számított 14 napon belül lehetősége van a szerződéstől elállni 
az alábbiakban rögzítettek szerint.

7.1.1. Kormányrendelet alapján a Vásárlót (ha fogyasztónak minősül) elállási jog (a termék 
visszaküldésének joga) illeti meg. A Vásárló ezt a jogot néhány kivételtől eltekintve minden 
esetben, indokolás nélkül gyakorolhatja.

7.1.2. A Fogyasztó elállási jogát a Kormányrendeletben található nyilatkozat-minta felhasználásával



vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, azaz annak az Eladó részére e-mail útján vagy
postai úton történő megküldésével gyakorolhatja. A nyilatkozatból egyértelműen ki kell tűnnie a 
Fogyasztó elállási szándékának.

7.2. A Szerződéstől való elállás joga, illetve a termék-visszaküldés nem gyakorolható az alábbi 
esetekben: a. a Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a Szolgáltatás egészének 
teljesítését követően, ha az Eladó a teljesítést a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte 
meg, és a Vásárló tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási 
jogát elveszíti; b. olyan Termék/Szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac 
Eladó által nem befolyásolható ingadozásától függ; c. olyan nem előre gyártott Termék esetében, 
amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Termék 
esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak;

8. ADATKEZELÉS

Az Ön személyes adatainak védelme a Kalnet Bt. és partnerei számára kiemelt fontosságú. A 
weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok 
begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak ( 2011. 
évi CXII. törvény).

Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk, kivéve, ha ez a 
szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és 
szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk (Pl: Futárszolgáltat, a megrendelés 
kézbesítéséhez, tervezés, kivitelezés ). A webáruház böngészése folyamán technikai információk 
kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat a Kalnet 
Bt.. kizárólag jogilag bizonyítottan indokolt,  esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás 
igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a 
cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás 
bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet
a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-
ban személyes adat nem kerül tárolásra.

A regisztráció,megrendelés folyamán rögzített adatokat a Kalnet Bt.. mindaddig rögzíti, amíg a 
Vásárló nem kéri azok törlését. A webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás 
során megadott adatokat a cég bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél 
alján biztosított, továbbá kérhető az Ügyfélszolgálati elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, 
módosítását bármikor kérheti írásban a kalnet@kalnet.hu e-mail címen. A jelen általános szerződési 
feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött 
szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi 
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 
szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.  A webáruház oldalainak böngészésével, 
továbbá a regisztrációval, valamint a megrendelésének rögzítésével elfogadja a Kalnet Bt.. általános
szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.
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