
Általános Szerződési és Felhasználási feltételek – Variometrum Webáruház

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) érvényesek a Variometrum Kft. által 
üzemeltetett www.variometrum.hu honlapon (továbbiakban: „Variometrum Webáruház”) elérhető és 
megvásárolható valamennyi árucikkre. Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, 
amely a Variometrum Webáruház és a Vásárló (a továbbiakban: „Vásárló”) között elektronikusan jön 
létre. 

Vásárló alatt értjük valamennyi természetes -és jogi személyt, valamint a jogi személyiséggel nem 
rendelkező jogalanyokat. 

A Vásárló fogalma magában foglalja a fogyasztó fogalmát. A Ptk. 8:1.§ 3. pontja értelmében fogyasztó a 
szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. 

A Variometrum Webáruház használatával, illetve a regisztrációval a Vásárló elfogadja és magára nézve 
kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket.

Tájékoztatjuk Önt, hogy az online rendelésekkel, a szállítás folyamatával kapcsolatban felmerülő 
kérdések esetén a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésére.

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a www.variometrum.hu nyitóoldalon és „pdf” kiterjesztésű file 
formátumban letölthető. 

A jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszony(ok) vonatkozásában nem áll rendelkezésre magatartási kódex, 
a VariometrumKft. ilyen kódex szabályozásának nem veti alá magát.

A Variometrum Webáruházon keresztül megkötött Szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, és azt a 
Variometrum Kft. nem iktatja. 

A Variometrum Webáruház a Szerződéseket egyedi azonosítószámmal látja el (a továbbiakban: 
”Rendelésszám”). A Variometrum Webáruház a szerződés adatait a rendelésszám alapján rögzíti. A Vevő 
a szerződés adatairól a rendelésszám alapján tud tájékoztatást kérni a Variometrum Kft. munkatársaitól.

Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és szerződéskötés, valamint a szavatossági/jótállási eljárás nyelve a 
magyar. A szerződés megkötése is kizárólag magyar nyelven történik, arra Magyarország joga az 
irányadó. 

1. Üzemeltetői adatok

Cégnév: Variometrum Kft.
Székhely: 3630 Putnok, Erdélyi út 43.
Telephely: 1107 Budapest, Szállás utca 17.
Adószám: 23917024-2-05
Cégjegyzékszám: 05-09-024008
Bankszámlaszám: 18203332-06015036-40010017 (Takarék Bank)
Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Miskolci Törvényszék Cégbíróság
Elérhetőség: info@variometrum.com / info@variometrum.hu
Telefon: +36306400045 / +36302512169 / +36304304603

Tárhelyszolgáltató cégneve: ELIN.hu Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Tárhelyszolgáltató székhelye: 9024 Győr, Déry T. u. 11.
Tárhelyszolgáltató levelezési címe: 9024 Győr, Déry T. u. 11. 
Tárhelyszolgáltató elérhetősége: info@elin.hu

Ügyfélszolgálat: 
(Hétfőtől - Csütörtökig 9:00-tól 16:00 óráig, Pénteken 9:00-15:00-ig):
telefonon: +36306400045 / +36304304603
e-mail-en: info@variometrum.com
vagy személyesen: 1107 Budapest, Szállás utca 17.

2. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A webáruház elektronikai, és egyéb ipari felhasználású termékeket forgalmaz. A termékeknél 
megjelenített képek csak illusztrációk a valóságtól eltérhetnek.
A termékkel/szolgáltatással kapcsolatos fontos tudnivalókat (így különösen azok lényeges tulajdonságai, 
jellemzői; műszaki / technikai paraméterek stb.), valamint az eladási árakat a Vásárló a termék 
információs oldalán ismerheti meg még a megrendelése leadása előtt. A Variometrum Webáruházban 
megjelenített készletinformációk tájékoztató jellegűek, és arra az időpillanatra vonatkoznak, amikor a 
Variometrum Webáruházban adatbázisa frissítve lett. A Variometrum Kft. mindent megtesz azért, hogy 
ezek az adatok naprakészek legyenek, azonban a raktárkészlet gyors mozgásai miatt azokat szavatolni 
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nem tudja, és így egyes (fogyóban levő) termékeket annak ellenére kaphatónak mutathat még az adott 
termékoldal, hogy azok időközben elfogytak. 
A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetőek meg. A házhoz-szállítás költségét nem 
tartalmazzák. Átvehetők házhoz-szállítással/személyesen/utánvéttel
Áraink bruttó árak, az áfát tartalmazzák.

3. Árfeltüntetés

A Variometrum Webáruház által megvételre kínált termékek, szolgáltatások termékoldalon feltüntetett, 
magyar forintban megadott eladásai árai az általános forgalmi adót már tartalmazzák (bruttó árak). A 
termékek vételára nem tartalmazza az esetleges csomagküldés/kiszállítás költségeit. Ez utóbbiakról 
Variometrum Kft. külön tájékoztatja a Vásárlót a megrendelés folyamata során. A feltüntetett vételárak 
mindig végleges eladási árak, azaz akció esetén azok már a kedvezményt tartalmazzák. 

Variometrum Kft. a Variometrum Webáruházból megrendelhető termékek/szolgáltatások vonatkozásában 
az árváltoztatás jogát fenntartja. 

Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

Áfa visszatérítés: Variometrum Kft. az általános forgalmi adót semmilyen esetben sem téríti vissza. 

A Variometrum Webáruház szavatolja, hogy rendelés folyamata végén a Vásárló egyértelműen 
meggyőződhet a kosárba helyezett termékek vételáráról még a kötelező érvényű megrendelésének 
elküldése előtt.

4. Hibás/téves árfeltüntetés 

Amennyiben Variometrum Kft. minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár kerül feltüntetésre 
a Variometrum Webáruházban, akkor Variometrum Kft. nem köteles a terméket/szolgáltatást hibás áron 
értékesíteni, hanem felajánlhatja Vásárlónak a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek 
ismeretében Vásárló elállhat vásárlási szándékától. Hibás árnak minősül különösen, de nem 
kizárólagosan:
- nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett termék / szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott 
árától jelentősen eltér; 
- esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os ár; 
- egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár.
Variometrum Kft. az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. árfeltüntetésből eredő felelősségét a 
jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja. 

5. Szállítási díjak (Bruttó):
Házhoz-szállítási díjak belföldre, 30kg alatt, 2m hosszig:
1490Ft / csomag

30kg-tól 60kg-ig és 2m hosszig:
4500Ft / csomag

raklapos 60kg-tól 160kg-ig, 2m hossz fölött:
14500Ft / raklap

160kg-tól, 2m hossz fölött:
19900Ft / raklap

30kg alatti és 2m hosszig, a csomagokat, a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai 
Kft., 8:00 és 17:00 óra között kézbesítheti, a megadott szállítási címre.
A futárszolgálat elérhetőségei:
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
2351 Alsónémedi
GLS Európa u. 2.
info@gls-hungary.com
Telefon: +36 1 802 0265

30kg, raklapos és 2m hossz feletti küldeményeket a Pannon XP Kft. kézbesíti, a megadott szállítási címre.
A futárszolgálat elérhetőségei:
1183 Budapest Akadály u. 15
(bejárat a Nefelejcs utca 110-nél)
Ügyfélszolgálat: +36 20-77-333-99 (munkanapokon: 8:00-17:30)
info@pannonxp.hu Fax: 1-261-8472
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Minden vásárlás esetén számla készül. Az elkészült számla, csomagoláskor a termék mellé kerül, vagy 
kívülre okmánytasakban a csomagolásra ragasztva,amennyiben erről a vásárló másképp nem 
rendelkezik.
Kérjük, a csomagot, kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken 
észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét, és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv 
nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

6. Regisztráció

A regisztráció nem feltétele a vásárlásnak, lehet vendégként is rendelést leadni. A regisztráció előnye, 
hogy amennyiben legközelebb is szeretne tőlünk rendelni, adatait nem szükséges újonnan megadni, több 
szállítási/számlázási címet is felvehet, valamint rendelési folyamatát is nyomon követheti.
A regisztráció nem vesz igénybe 2 percnél több időt.
Ügyeljen az adatok pontos megadására, hogy a kiszállítás zökkenőmentesen történhessen.

7. A megrendelés folyamata

7.1 A termék adatlapján rákattint a „Kosárba” gombra, amikor a termék belekerül megtekintheti 
annak tartalmát.

7.2 A vásárlás további folytatásához kattintson a „Tovább vásárolok” linkre, mellyel visszakerül az
iménti termék adatlapjára.

7.3 Járjon el az 1-es pontban leírtak szerint minden megvásárolni kívánt termék esetében.

7.4 Amikor minden óhajtott terméket elhelyezett a kosarában kattintson a „Kosár tartalma” 
dobozra, hogy megtekinthesse annak tartalmát vagy egyből termék belehelyezésekor is oda jut. 
A kosárban a termékeket törölheti, mennyiségüket módosíthatja a sorban megadott beviteli 
mezőbe való mennyiség megadásával, majd a „Módosítás” gomb megnyomásával.

7.5 A kosárban található „Pénztár” gombra kattintva haladhat tovább a megrendelés 
folyamatában. Amennyiben már regisztrált és belépett felhasználónk egyből a pénztárba az 
adatok ellenőrzéséhez kerül, ellenkező esetben a „Belépés” vagy „Regisztráció” gombra kell 
kattintania.

7.6 A megrendelés leadásnak utolsó lépéseként „Pénztár”-ban található „Rendelés Feladása” 
gombra kattintson, mellyel rendelését elküldi nekünk.

7.7 A rendelésről a rendszer egy automatikus e-mailben tájékoztatja.

7.8 A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja: az oldalon a 
„Pénztár” vagy a „Kosár” gombra kattintva a mennyiség oszlopban, termékenként lehetőség van a
mennyiség módosítására vagy törlésére. Frissítés gombbal aktualizálható a rendszer állapota!

A megrendelés akkor válik élővé ha azt az ügyfélszolgálat telefonon/e-mailben visszaigazolja. A 
megrendelt terméket, utánvétes vásárlás esetén, a csomag átvételekor a futárnak kell kifizetni.
A megrendelések feldolgozása Hétfőtől Csütörtökig 9:00-tól 16:00 óráig, Pénteken 9:00-15:00-ig, 
legkésőbb 72 órán belül történik.
Munkanapokon 14:00 óráig beérkezett rendeléseket tudjuk még aznap kiküldeni, amennyiben a 
megrendelt termék készleten van.
A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, 
amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.
Rendszerünk a megrendelésről egy automatikus levelet küld Önnek, melyben található rendelési számra 
hivatkozva érdeklődhet megrendelésével kapcsolatban elérhetőségeink bármelyikén, illetve nyomon 
követheti ha belép az oldalra regisztrációkor megadott adataival.
Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja megrendelőt terheli, újra küldését 
kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!

Személyes átvétel esetén, mindig értesítést küldünk, hogy mely naptól lehet a terméket átvenni a 
Budapesti irodánkban. Személyes átvételi móddal leadott rendelést, az átvételről kiküldött értesítő 
napjától számítva egy hétig tároljuk, ez idő lejárta után töröljük.

8. Elállási / felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás 
nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül 
indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Ennek módjáról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.
26.) Korm. rendelet rendelkezik.



Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön 
által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
Az elállási jogát, a szerződés megkötésének napja és a termékek átvétele közötti időszakban is 
gyakorolhatja.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű 
nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az 
alábbi címre: Variometrum Kft. 1107 Budapest, Szállás utca 17., e-mail: info@variometrum.com vagy 
info@variometrum.hu címre.
Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi 
elállási/felmondási nyilatkozatát.

8.1. Elállási/Felmondási nyilatkozatminta (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék 
esetén töltse ki és juttassa vissza) 
Címzett: Variometrum Kft. 1107 Budapest, Szállás utca 17. Telefonszám: +36306400045, e-mail: 
info@variometrum.com
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az  
alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 

Kelt:

9. Az elállás / felmondás joghatásai

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 visszatérítést 
mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt 
visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. 
Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának 
közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 
napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. 
A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. 
Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék 
jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó 
használat miatt következett be. 

A Fogyasztó nem jogosult elállni a Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében felsorolt Termékekre kötött 
Szerződéstől, így különösen a romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Termék (így különösen 10 
emberi vagy állati fogyasztásra alkalmas termékek) tekintetében, olyan zárt csomagolású Termék 
tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem 
küldhető vissza (így különösen: tisztítószerek, higiéniai termékek, fehérneműk, alsóruházati termékek, 
szőrzetnyírók, borotvák, fogkefék), olyan Termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást 
követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel, továbbá a lezárt csomagolású hang-, illetve 
képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást 
követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta, vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a 
fogyasztó személyére szabtak (így különösen az egyedi igények alapján megmunkált vagy méretre vágott
lineáris vezetékek, szíjak, orsók, tengelyek és szoftverek esetében).

Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye 
szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a 
fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2/a. § rendelet szerint 
közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal,
másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A Vevő fogyasztói panaszával 
kapcsolatosan a területileg illetékes járási kormányhivatalhoz fordulhat. Erről bővebb információ az alábbi
linken érhető el: https://jarasinfo.gov.hu/ .
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A Vevő, ha fogyasztóként lép fel, jogosult továbbá a felmerült jogvita rendezését az online vitarendezési 
fórumon keresztül (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?
event=main.home2.show&lng=HU  kezdeményezni. 

Olyan fogyasztói jogviták esetén, ahol a Felek nem találnak megoldást, a Fogyasztó a békéltető testület 
eljárását kezdeményezheti. 
A Variometrum Kft. székhelye szerinti illetékes békéltető testület: 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület 
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. 
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870, 
Fax száma: (46) 501-099, 
Elnök: Dr. Tulipán Péter
e-mail cím: bekeltetes@bokik.hu
A Variometrum Kft.-t a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

10. Jótállás

Termékeinkre 1 év kötelező jótállást vállalunk. Meghibásodás esetén személyesen vagy elérhetőségeink 
valamelyikén tájékoztatást nyújtunk a teendőkről.
A jótállás nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra, ezért kérjük figyelmesen 
olvassa el a használati útmutatót, vagy kérjen tanácsot használatbavétel előtt!
A Polgári Törvénykönyv minden, fogyasztói forgalomban (vagyis kereskedőtől természetes személy által) 
megvásárolt termékkel kapcsolatban (függetlenül annak vételárától, új vagy használt voltától) 
szavatossági kötelezettséget ír elő. Új termék esetében két éves időtartamra; használt termékek 
esetében, továbbá nem fogyasztói szerződések esetén (magánszemély – magánszemélytől, kereskedő – 
kereskedőtől való vásárlása esetén) egy éves időszakra.

A Variometrum Kft.-t termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. 
rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a 
felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű 
használatára vezethető vissza.

A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a fogyasztó részére 
történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést az Variometrum Kft. vagy annak megbízottja végzi, az 
üzembe helyezés napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre 
vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt 
termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) 
hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a 
rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. 

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

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

- Helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás

- elemi kár, természeti csapás okozta

- Rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó:
Elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási 
igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Variometrum Kft.-nek 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 okozott 
érdeksérelmet. 

Ha a Variometrum Kft. a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő 
határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz
vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos 
leszállítását igényelheti, a hibát a Variometrum Kft. költségére maga kijavíthatja vagy mással 
kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Ha a 
fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három 
munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Variometrum Kft. köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. 

mailto:bekeltetes@bokik.hu
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU
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A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére 
figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. Variometrum Kft. 
-nek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze, 
azonban előfordulhat, hogy minden törekvése ellenére a 15 napos határidőt nem tudja tartani. A kijavítás
során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. 

A jótállás idő nem elévülési, hanem jogvesztő jellegű, így az semmilyen esetben sem hosszabbodhat 
meg. (pl. szervizben töltött idővel vagy azon idővel, amikor a fogyasztó nem tudja rendeltetésszerűen 
használni a terméket) 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 az Variometrum Kft.-t terhelik. 

Variometrum Kft. jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba
oka a teljesítés után keletkezett. 

A fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási 
igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. 

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

11. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 
Ön a Variometrum 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 a Variometrum Kft. 
vállalkozás 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.

12. Termékszavatosság 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – kellékszavatosság 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. 

13. Adatkezelés

Az webáruház használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeljük, 
harmadik fél részére nem adjuk át.
Ez alól kivételt jelentenek az alvállalkozónak szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a rendelés 
teljesítése nem kivitelezhető, például a futárszolgálatnak átadott kiszállításhoz szükséges információk. A 
webáruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre(például log fájlok formájában, 
melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes
azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó 
számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására 
nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. A webáruház rendszer használatához a böngészőjében 
a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek.
A megrendelt termékről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és 
ideig tárolásra kerül.
Részletes adatkezelési tájékoztatónk az „Adatvédelem” opcióban érhető el. 
(https://variometrum.hu/adatvedelem)
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