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Az elektronikus szerződéskötés lépései / ÁSZF
Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályok, előzetes tájékoztatás:
A www.wusthof.hu hivatkozással az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CXIII. törvény
5.§-ára az alábbi tájékoztatást nyújtja a www.wusthof.hu szolgáltatásait igénybe vevőknek:
A szerződés elektronikus úton való megkötéséhez szükséges technikai lépések leírása:
A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról, valamint a szállítás
díjáról, időtartamáról és feltételeiről a Vásárló a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre
történő kattintást követően tájékozódhat. A Vásárló a „Megveszem ” feliratú gombra kattintva tudja
a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, megjelenik egy
információs ablak, ami tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális
kosarába. Ezen a felületen választhat, hogy tovább nézelődik a webáruházban („Válogatok még”)
vagy befejezi a nézelődést és elkezdi a megrendelés folyamatát a „Fizetek” feliratú gombra kattintva.
Ha az utóbbi lehetőséget választotta, akkor megjelenik a kosár tartalma, ahol leellenőrizheti
kosarának tartalmát. A kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a
kosárból. Ha mindent rendben talált, akkor a „Tovább” gombra kattintva elkezdheti a megrendelést

és bejelentkezhet fiókjába, illetve regisztráció nélkül is vásárolhat a megadott „Regisztráció nélküli
rendelés emailben:” info@extrametal.hu linkre kattintva.
Ha a Vásárló bejelentkezett a fiókjába,illetve ha új ügyfélként regisztrált, a következő oldalon
választhat az átvételi lehetőségek közül :
Kiszállítás : posta, MOL pont, csomagautomata, Coop pont,házhozszállítás vagy személyes átvétel
üzletben. Ezen az oldalon megjelenik a vásárlási adatok összegzése, ahol a Vásárló megrendelésének
adatait a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti. A „Rendelés megerősítése ” gombra
kattintva véglegesítheti megrendelését és küldheti el a www.wusthof.hu webáruház részére.
Adatbeviteli hibák kijavítása:
A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja a következő
gombokkal:
-

Szállítási és számlázási cím szerkesztése
Adataim módosítása
Kosárba helyezett termékek mennyiségének szerkesztése
A rendelés jóváhagyása pontban terméket törölhet a kosárból a piros színű x-jelre kattintva
vagy módosíthatja a megrendelni kívánt termék(ek) mennyiségét a mennyiség oszlopban.

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 kötelező érvényű ajánlatnak minősül.
Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a www.wusthof.hu webáruház a Vásárló
ajánlatát elfogadta.
A Vásárló megrendelése véglegesítésével egy záró felületre érkezik, ahol tájékoztatjuk a
rendelésszámról és arról , hogy megrendelésének visszaigazolását elektronikus úton,e-mailben
automatikusan, a rendelés leadása után küldjük el számára. Ennek az elektronikus visszaigazolásnak
48 órán belül meg kell érkeznie.

Fizetési módok :
1. Személyes átvétel készpénzes fizetéssel üzletben
2. Személyes átvétel bankkártyás fizetéssel üzletben
3. Posta / MOL / Coop / csomagautomata ponton való személyes átvétel bankkártyás fizetéssel
4. Posta / MOL / Coop / csomagautomata ponton való személyes átvétel készpénzes fizetéssel
(utánvét )
5. Házhozszállítás MPL / DPD futárszolgálattal,bankkártyás fizetéssel
6. Házhozszállítás MPL / DPD futárszolgálattal,készpénzes fizetéssel ( utánvét )

Panaszkezelés:
a. A webáruházat üzemeltető cég székhelye: Victoria-Metál Kft, 1065 Budapest, Nagymező u.8.
b. A panaszügyintézés helye: Victoria-Metál Kft. : 1034-Budapest, Bécsi út 100.
c. A panaszkezelés módja : A webáruházban vásárolt termékekkel kapcsolatos esetlegesen
felmerült probléma, reklamáció esetén,kérjük forduljanak központi ügyfélszolgálatunkhoz az
info@wusthof.hu e-mail címen,illetve központi telefonszámunkon: +36-1-4390515
d. Központi ügyfélszolgálatunk levelezési címe: Victoria-Metál Kft, Wüsthof webáruház,1034Budapest, Bécsi út 100.

Egyéb vitarendezési platform:
A vásárlónak lehetősége van panaszával a webáruházat üzemeltető cég székhelye szerinti, illetékes
békéltető testülethez fordulni:

A Budapesti Békéltető Testület :
Székhely : 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

Online vitarendezési platform :
ODR link:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

A kellékszavatosságról, termékszavatosságról, jótállásról :
Azon termékekre, amelyek eladási ára 10.000,- Ft, vagy az alatti, kötelező jótállás – jogszabály alapján
– nem vonatkozik, ugyanakkor a gyártó vagy forgalmazó vállalhat önkéntes jótállást, illetve a
fogyasztót megilletik a kellékszavatossági jogok.

Kiemelendő azonban, hogy csakis a Ptk. szerinti fogyasztói szerződésekre áll ez a vélelem szavatosság
esetén, így a Ptk. alapján fogyasztónak nem minősülő vevőre nem vonatkozik ez a szabály. Ahhoz
ugyanis, hogy a teljesítést követő 6 hónapon belül felismert hiba esetén a fogyasztónak nem
minősülő vevő sikeresen érvényesíthesse a szavatossági jogait, bizonyítania kell, hogy a hiba oka már
a teljesítéskor megvolt.

Kivétel a kivétel alól, vagyis nem irányadó a hivatkozott vélelem, tehát bizonyítás terheli mégis a
fogyasztót a szavatosság első 6 hónapjában is, amennyiben a vélelem a dolog természetével, vagy a
hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Jótállás :
A jótállás tartalma
Akár kötelező, akár szerződéses jótállásról legyen szó, a szerződés hibátlan teljesítéséért a jótálló
felel, és a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba
oka a teljesítés után keletkezett (Ptk. 6:171. §).
A jótállás alapján érvényesíthető jogok attól függnek, hogy a jótállás a felek megállapodásán vagy
jogszabály rendelkezésén alapul-e, így:
-a kötelező jótállás keretében a jótállási idő alatt felmerülő minőségi kifogás esetében lényegében a
szavatossági jogokat (kijavítást, kicserélést, árleszállítást, elállást) lehet – de kedvezőbb feltételekkel érvényesíteni,
-ha pedig a jótállás szerződésen alapul, a felek megállapodása szerinti tartalmú jogok illetik meg a
jogosultat, azzal, hogy, amennyiben nem rendelkeznek ezekről, úgy szintén a Ptk. szerinti
szavatossági jogokat érvényesíthet a jogosult.
A jótállás időtartama
A jótállási idő a tényleges teljesítéssel kezdődik, tartamát az ún. kötelező jótállás esetében az azt
rendelő jogszabály, míg szerződéses jótállásnál a felek megállapodása határozza meg.
A kötelező jótállás időtartama 1 év, amelynek kezdő időpontja a termék fogyasztónak történő
átadása, vagy ha az eszközt üzembe kell helyezni és azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi,
akkor az üzembe helyezés napja. Tehát fontos kihangsúlyozni, hogy a jótállási idő nem feltétlenül a
vásárlás napján kezdődik.

Mindezek alapján a jótállás időtartama független a szavatossági jogok érvényesíthetőségére irányadó
határidőktől, és azokhoz képest akár rövidebb, de hosszabb is lehet.

ALAPFOGALMAK
Hibás teljesítés
Az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:157. §-ának hibás teljesítésre vonatkozó főszabálya szerint a
kötelezett 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 jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a
hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Fontos szabály, hogy fogyasztó és vállalkozás
közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely vonatkozó törvényi fejezetnek a kellékszavatosságra
és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.
Az új Ptk. is ismeri a hibás teljesítési vélelem fogalmát, ami azt jelenti, hogy fogyasztó és vállalkozás
közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat
hónapon 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 hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a
vállalkozást terheli.
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 eladói pozícióban lévő fél 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
(pontosabban hiba-okban) 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 releváns körülmény.)
Termékszavatosság
Az új Ptk. vezette be a termékszavatosság fogalmát, ami azt jelenti, hogy a vállalkozás által
fogyasztónak eladott ingó dolog (azaz a 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.
Közlési és igényérvényesítési határidők
A Ptk. szerint 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.
Termékszavatosság tulajdonosváltozás esetén
A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos
érvényesítheti a gyártóval szemben.

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.

Jótállási jogosultság tulajdonosváltozás esetén
Az új Ptk. szerint a jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új
tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben.

A jótállási igény érvényesítése
A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető.
Kötelező jótállás esetén ez egy év, szerződéses jótállásnál a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban
rögzített határidő az irányadó.
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 jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget
köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés
egyébként indokolt volt.
ELÁLLÁSI ÉS FELMONDÁSI JOG
Az elállási és a felmondási jog természetéről
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.
A Korm. rendelet egyértelművé teszi, hogy elállás esetén nem csak a vételár, de a teljesítéssel
összefüggésben felmerült költségek (így a kiszállítás költségei) is visszajárnak a fogyasztó számára. A
kiszállítás teljes költsége azonban nem minden esetben jár vissza a fogyasztónak, mivel a Korm.
rendelet azt is leszögezi, hogy ha a fogyasztó a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól
eltérő fuvarozást választ, akkor az ebből eredő többletköltséget a vállalkozás nem köteles
visszatéríteni. Ez azt jelenti, hogy ha például a fogyasztó olyan „drágább” kiszállítást választ, amely a
vállalkozás által vállalt „normál” szállításnál gyorsabb, vagy a napnak csak egy meghatározott
időszakában történik, akkor elállás esetén a vállalkozás csak a „normál” szállítási díjnak megfelelő
összeget köteles visszatéríteni a fogyasztó számára (extra szállítási költség tehát nem jár vissza).
Elállás/Felmondási jog gyakorlása :

1. Elállási/Felmondási jog nyilatkozat-minta
(letölthető: https://wusthof.hu/download/elallasi_felmondasi_nyilatkozatminta.doc)
2. Elállási jogát a vásárló a www.wusthof.hu webáruház központi e-mail címén
(megrendeles@wusthof.hu) is jelezheti írásban.

Fontos, hogy 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 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) Az elállási vagy felmondási jog hiánya olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára,
illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható ingadozásától függ.
c) Az elállási vagy felmondási jog hiánya 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) Az elállási vagy felmondási jog hiánya romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék
tekintetében.
e) Az elállási vagy felmondási jog hiánya olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely
egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.
f) Az elállási vagy felmondási jog hiánya olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást
követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

g) Az elállási vagy felmondási jog hiánya olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges
értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról

a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak
a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor.
h) Az elállási vagy felmondási jog hiánya olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás
a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok
elvégzése céljából.

