ÁSZF
Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak,
figyelmesen olvassa el az Általános Szerzõdési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye
igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelezõ érvényûnek tekinti
magára nézve. A webáruház mûködésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan
felmerülõ kérdések esetén Ügyfélszolgálatunk rendelkezésére áll!
Általános Szerzõdési Feltételek
Jelen dokumentum (továbbiakban: ÁSZF) a City-Gas Kereskedõház Zrt (továbbiakban: Szolgáltató,
vállalkozó) és Szolgáltató által a citygas.superwebaruhaz.hu
weboldalon (továbbiakban: weboldal, webshop) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi
szolgáltatásokat igénybe vevõ Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél, fogyasztó, felhasználó, megrendelõ,
vevõ), együttesen: Felek jogait és kötelezettségeit tartalmazza.
Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus
kereskedelmi szolgáltatásra, amely a citygas.superwebaruhaz.hu webáruházon keresztül történik. A
webáruházban történõ vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII.
törvény (Ekertv.) szabályozza.
Jelen dokumentum nem kerül iktatása, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem
minõsül írásbeli szerzõdésnek, magatartási kódexre nem utal, magyar nyelven íródik. A webshop
mûködésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülõ kérdések esetén az
alább megadott elérhetõségeinken rendelkezésre állunk. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhetõ
weboldalon és letölthetõ a http://citygas.superwebaruhaz.hu/aszf-a17194 címrõl.

Szolgáltatói adatok

1.1 Szolgáltatói adatai
Cégnév: City-Gas Kerekedõház Zrt
Székhely: 5350 Tiszafüred, Igari u. 51.
Levelezési cím: 5350 Tiszafüred, Igari u. 51.
Képviselõ: Nagy József
Cégjegyzékszám: 16-10-001663
Bejegyzõ bíróság: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága
Cím: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 1.
Adószám: 11504175-2-16
Statisztikai számjele: 11504175-4643-114-16
Telefon: 59/360-111
E-mail: city-gas@city-gas.hu
1.2 Tárhelyszolgáltató adatai:
Név: Superwebaruhaz
Székhely: 5600 Békéscsaba Kis-tabán utca 11.
E-mail cím: contact@superwebaruhaz.hu

Általános rendelkezések

2.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a
magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény
vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelezõ rendelkezései a felekre külön
kikötés nélkül is irányadóak.
2.2. A jelen ÁSZF visszavonásig hatályos. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az
ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépésének napján a weboldalon közzéteszi.
2.3. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon
megjelenõ tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. A módosított ÁSZF
hatálybalépését követõen a felhasználó az elsõ bejelentkezésével kifejezetten elfogadja a
módosított feltételeket és ettõl fogva rá nézve kötelezõen alkalmazandó. Amennyiben a felhasználó
a módosított ÁSZF-el nem ért egyet, úgy a regisztráció bármikor törölhetõ. Törlési szándékát kérjük,
e-mailben jelezze a city-gas@city-gas.hu címen. A regisztráció törlésével a jelen szerzõdés
megszûnik.
2.4. A Citygas.superwebaruhaz.hu webáruház Magyarországon mûködik; karbantartását is itt
végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért az Ügyfelek kifejezetten tudomásul
veszik, hogy az Ügyfél és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog.

2.5. A weboldalon látható adatokról elképzelhetõ, hogy nem érvényesek más országokban.
Elképzelhetõ, hogy egyes helyeken tiltják a felhasználásukat, illetve az elolvasásukat. A Szolgáltató
nem vállal a felelõsséget azokért az esetekért, amikor valaki olyan helyrõl éri el a weboldalt, és úgy
használja fel a talált információkat, ahol és ahogyan azt a helyi törvények tiltják.
2.6. A megrendelés visszaigazolásával létrejött szerzõdés nyelve magyar, a magyar nyelv nem
tudásából eredõ félreértésekért, károkért a Szolgáltató felelõsséget nem vállal.

Regisztráció

3.1. Az Ügyfél a Weboldalon történõ regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon
közzétett Adatvédelmi Tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi
nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.
3.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethetõ
szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemû felelõsség nem terheli. A
Szolgáltatót nem terheli felelõsség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy
az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetõvé válik. A
korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után lehetõsége van az Ügyfélnek,
amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. A Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által
történõ megváltoztatásából eredõ kárért, hibáért semminemû felelõsség nem terheli.
3.3. Regisztráció menete:

- A felsõ menüben található ,,Regisztráció" gombra kattintva lehet regisztrálni.
- Töltse ki a személyes adatait a megadott mezõkbe.
- A ,,*"-gal jelölt mezõk kitöltése kötelezõ az érvényes regisztrációhoz.
- A mezõk kitöltése után kattintson a ,,Regisztráció" gombra.
3.4. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, azaz minden e-mail címet csak egyszer lehet
regisztrálni. A regisztráció semmilyen kötelezettséggel nem jár!
3.5. Tekintettel arra, hogy az oldalon forgalmazott termékek közül néhány termék kizárólag 14
életévét betöltött személy részére adható csak át, és ezen termékek kézbesítésekor az átvevõ
személyérõl a kézbesítõnek meg kell gyõzõdnie, kérjük az Ügyfeleket, hogy adataikat a valóságnak
megfelelõen és pontosan adják meg. Terméket kizárólag saját magának rendeljen meg, és a termék
átvételekor személyesen, vagy meghatalmazott útján járjon el.
3.6. Ha a regisztrált vásárló elfelejtette jelszavát, akkor használhatja a jelszó emlékeztetõt. Ha az
Ügyfél itt megadja a regisztrált e-mail címét, akkor az új jelszó generálásához szükséges lépéseket
e-mailben Szolgáltató elküldi a megadott e-mail címre.

Megvásárolható termékek köre

4.1. A megvásárolható termékeket a Citygas.superwebaruhaz.hu webáruház baloldalon,
tematikusan rendezett listáiban találja. A termékekrõl szóló tájékoztatás (ide értve a termék
megnevezését, nagyobb méretû fényképét, rendeltetését, használatát, árát, felhasználhatóságát,
továbbá ha kötelezõ vagy vállalt jótállás vonatkozik rá, úgy az arról szóló tájékoztatást, egyéb
információkat) a termék fényképére kattintva a termék képe mellett szerepel.
4.2. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben elõírt áfát, azonban
nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
4.3. A webshopban a Szolgáltató feltünteti a termék nevét és a termékekrõl fotót jelenít meg. Ha
bõvebb információt szeretne kapni a termékrõl, akkor kattintson a termék képére. Ekkor a termék
oldalára jut el, ahol a termékrõl részletesebb tájékoztatást kaphat. A termék lényeges
tulajdonságairól szóló tájékoztatás alapja a termék hazai forgalomba hozatali engedélyének
jogosultjától származó vásárlói tájékoztató. Annak tartalmát az oldal üzemeletetõjével a termék
forgalomba hozatalára jogosult társaság közölte, amelyet az üzemeltetõ vásárláshoz szükséges
mértékben tesz közzé. A vásárlói tájékoztatók tartalmáért a Szolgáltató felelõsséget nem vállal, az
abban foglaltak valóságtartalmáért kizárólagosan a termék gyártója felelõs.
4.4. A Szolgáltató legnagyobb igyekezete ellenére is elõfordulhat, hogy a holnapon a termékrõl
megjelenített kép eltér a csomagban található termék kinézetétõl, ez azonban nem jelenti azt, hogy
bármiben is különböznének az összetevõi. A termék kiszerelése szerepelhet a leírásban és a
fotóján is, azonban ha az eltér a termék nevében lévõtõl, akkor a névben szereplõ a mérvadó.
Egyes termékekrõl megjelenített kép csak illusztráció, de ebben az esetben a Szolgáltató ezt
feltünteti képen.
4.5. Amennyiben a webáruházban található bármely áru minõségével, alapvetõ tulajdonságával,
használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van
szüksége, kérjük, forduljon az 1. pontban található kapcsolattartónkhoz a megadott
elérhetõségeken, vagy a honlap kommunikációs csatornáinak egyikén.

4.6. Az akciós termékeket általában a nyitólapon jelentetjük meg. Felhasználó kifejezetten
tudomásul veszi, hogy az akciós termékek helye változhat.

Rendelés, fizetés és szállítás feltétele

Az árak tartalmazzák a törvényben elõírt áfát, de nem minden tartalmazzák a házhoz szállítás díját.
Csomagolási költség nem kerül felszámításra!
Rendelési információk: A vásárlás regisztrációval lehetséges. A megrendelések feldolgozása
munkanapokon történik, 8-16 óráig. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt idõpontokon kívül is
van lehetõség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidõ lejárta után történik, az azt
követõ napon kerül feldolgozásra. Ügyfélszolgálatunk minden esetben e-mail-ben visszaigazolja,
hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. Általános teljesítési határidõ, a visszaigazolástól
számított 2-3 munkanapon belül. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a
valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
Rendelés menete:

A terméket helyezze a kosárba a kiválasztott darabszámban.
Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenõrizze a megvásárolni kívánt termék
darabszámát. A ,,törlés" gombra kattintva törölheti a kosár tartalmát, a "kasszához" gombbal a
vásárlást befejezve rendelését áttekintheti.
A tovább gombbal Szállítási/fizetési mód kiválasztása történik meg.
Ismételt tovább gombbal szállítási címét választhatja ki.
A szállítási cím után a tovább gombra kattintva megnézheti rendelését, fizetendõ összegét.
A " Megrendelés véglegesítése" gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, elõtte azonban
még egyszer ellenõrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével.
E-mail-ben a megrendelés elküldését követõen visszaigazolást kap.
A beérkezett megrendelését e-mail-ben minden esetben visszaigazoljuk (City-Gas Zrt.), illetve
egyeztetjük az adatokat! Amennyiben ezt 48 órán belül nem kapná meg, e-mail címét hibásan adta
meg, vagy a postafiókjához tartozó tárhely megtelt. A szállítási díjat megrendelés után átszámoljuk,
ha ezt fogadja el a vevõ elállhat a vásárlástól. Szállítási költség csak Magyarországi címekre
vonatkoznak. Magyarországon kívüli címek esetén kérjen ajánlatot. A megrendelt termék / házhoz
szállítás díjának fizetésének módja: Választhat utánvét és számlára elõrefizetés között. A fizetendõ
végösszeg a megrendelés összesítõje és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A
számlát a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár elõtt szíveskedjék
megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelelt sérülés esetén kérje jegyzõkönyv felvételét és
ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzõkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!
Webáruházunk megrendeléseit a Posta és a Royal-Futar Hungária teljesíti. A csomagok
kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti idõszakban. Amennyiben ezen idõszakban
nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerû (amennyiben van rá lehetõsége) munkahelyi
címet megadni. A Posta kétszeri kézbesítést kísérel meg, az át nem vett csomagok szállítási
költségét a megrendelõre terheljük!

Szállítási díjak a Magyar Posta által történõ szállításra:
1-5 kg 1400HUF
5-10kg 1550HUF

10,1-15kg 1800HUF
15,1-30kg 2200HUF
30,1-40kg 4000HUF
40,1-50kg 6500HUF
50,1-100kg 9500HUF
100,1-300kg 16000HUF
300,1-500kg 20000HUF
Szállítási díj Royal Futar Hungaria által történõ szállításra:
1-3kg 1160HUF
3,1-5kg 1385HUF
5,1-10kg 1800 HUF
10,1-20kg 2335HUF
20,1-30kg 2950HUF
30,1-50kg 5400HUF
50,1-100kg 10800HUF
100,1-200kg 16000HUF
200,1-300kg 22000HUF
ÚJ SZOLGÁLTATÁS!
Postán maradó csomag 20Kg-ig:
1Kg-ig 1csomag/címzett
1040HUF
1Kg-ig Több csomag/címzett 1320HUF
2Kg-ig 1csomag/címzett
2Kg-ig Több csomag/címzett

1080HUF
1400HUF

3Kg-ig 1csomag/címzett
1130HUF
3Kg-ig Több csomag/ címzett 1460HUF
4Kg-ig 1csomag/címzett
4Kg-ig Több csomag/címzett

1170HUF
1525HUF

5Kg-ig 1csomag/címzett
5Kg-ig Több csomag/címzett

1220HUF
1590HUF

10Kg-ig 1csomag/címzett
1345HUF
10Kg-ig Több csomag/címzett 1790HUF
15KG-ig 1csomag/címzett

1485HUF

15Kg-ig Több csomag/címzett

2000HUF

20Kg-ig 1csomag/címzett
1625HUF
20Kg-ig Több csomag/címzett 2200HUF
MOL PostaPont csomag 20Kg-ig:
1Kg-ig 1csomag/címzett
1105HUF
1Kg-ig Több csomag/címzett 1425HUF
2Kg-ig 1csomag/címzett
2Kg-ig Több csomag/címzett

1155HUF
1510HUF

3Kg-ig 1csomag/címzett
1210HUF
3Kg-ig Több csomag/ címzett 1590HUF
4Kg-ig 1csomag/címzett
4Kg-ig Több csomag/címzett

1260HUF
1665HUF

5Kg-ig 1csomag/címzett
5Kg-ig Több csomag/címzett

1310HUF
1730HUF

10Kg-ig 1csomag/címzett
1460HUF
10Kg-ig Több csomag/címzett 1955HUF
15KG-ig 1csomag/címzett
15Kg-ig Több csomag/címzett

1615HUF
2185HUF

20Kg-ig 1csomag/címzett
1765HUF
20Kg-ig Több csomag/címzett 2415HUF
PICK PACK PONT rendszer, a szállítási határidõ ebben az esetben 5 nap:
0-3Kg (méret:20x30x10): 965HUF
3-10Kg (méret: 30x30x30): 1030HUF
10-15Kg (méret:50x50x50): 1095HUF
15-20Kg (méret: 60x60x60):1156HUF
Kizárólag elõre utalás lehetséges.
Visszáruzott (át nem vett) csomagokra 800HUF a visszaszállítási díj, amit a megrendelõre hárít
cégünk.

Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelõre terheljük, újra
küldését kizárólag a csomag ellenértékének elõre történõ átutalása esetén áll módunkban
ismételten elindítani!
Az webáruház nem tartalmaz minden árucsoportot így, ha nem talál meg valamilyen termék,
kiegészítõt, szerelvényt hívja az 59/360-111 vagy 30/9360-111 telefonszámot.

Elállási Tájékoztató

6.1. Tájékoztatjuk, hogy a 45/2014 (II. 26.) Korm. rendeletben foglalt elállási jog csak azon
vásárlókat (Ügyfeleket) illet meg, akik a Ptk. szerint fogyasztónak minõsülnek. A Ptk. 8:1. § (1)
bekezdésének 3. pontja szerint ,,fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti
tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy."
6.2. Elállási jog, átvétel megtagadása
- Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a
vállalkozás közötti szerzõdések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet
szabályozása értelmében az Ügyfél a megrendelt termék kézhez vételétõl számított14 napon belül
indokolás nélkül elállhat a szerzõdéstõl, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató
hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.
- Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idõ attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen
az Ügyfél, vagy meghatalmazottja a terméket átveszi.
- A termék visszaküldésének költségét az Ügyfélnek kell viselnie, Szolgáltató nem vállalja e költség
viselését.
- Az elállási jog gyakorlása esetén az Ügyfelet a termék visszajuttatásának költségén kívül más
költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerû használatból adódó
anyagi kár megtérítését.
- Nem illeti meg az elállási jog az Ügyfelet olyan nem elõre gyártott termék esetében, amelyet az
Ügyfél utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elõ, vagy olyan termék esetében, amelyet
egyértelmûen az Ügyfél személyére szabtak.
- Az Ügyfél szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát:
- romlandó vagy minõségét rövid ideig megõrzõ termék tekintetében;
- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az
átadást követõ felbontása után nem küldhetõ vissza;
- olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követõen elválaszthatatlanul vegyül
más termékkel,
- lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának
adásvétele tekintetében, ha az átadást követõen a fogyasztó a csomagolást felbontotta.
- Szolgáltató a termék visszaérkezését követõen a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul,
de legkésõbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget az Ügyfél részére, beleértve a
szállítási díjat is.
- Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyezõ
fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a
hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Ügyfelet semmilyen
többletköltség nem terheli.
- Ügyfél köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerzõdéstõl való elállására
vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történõ megküldésétõl számított 14 napon
belül visszaküldeni. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja
vissza az Ügyfél a Szolgáltató részére.
- A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy az
Ügyfél bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettõ közül a
korábbi idõpontot kell figyelembe venni.
- Amennyiben az Ügyfél élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató
elérhetõségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével). Postai úton írásban
történõ elállás esetén a határidõk a postára adás idõpontjától számítanak. Postai úton történõ
elállás esetén azt ajánlott levélben kell megtenni. E-mailben küldött elállás kézhezvételét a
Szolgáltató e-mailben visszaigazolja.
- Az Ügyfél elállás esetén is felelõs azon károk megtérítéséért, amelyek a termék nem
rendeltetésszerû használata miatt keletkeztek.
- Felhasználó a termék állagát, sértetlenségét köteles megõrizni, azt csak a kipróbáláshoz
szükséges mértékben használni, zárt körülmények között felpróbálni, ellenkezõ esetben a termék
használtnak minõsül. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szükséges mértéket

meghaladó használat esetén (pl. karcok, kopások, felszíni sérülések, anyagtágulás, stb.) cégünk az
értékcsökkenés mértékét a termék árában határozza meg, tekintettel arra, hogy kizárólag új
termékek forgalmazásával foglalkozik.
- A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzõdések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.)
Korm. rendelet itt érhetõ el.
- Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhetõ el.
- Az Ügyfél egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található
elérhetõségeken.
- Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan jogi vagy nem jogi személyt, aki a
szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el, és tevékenységi köre
alapján a megrendelt termékek továbbforgalmazására jogosult.
- A megrendelés visszaigazolásáról szóló e-mailben külön feltüntetésre került az elállási jogról való
tájékoztatás.

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

7.1. Kellékszavatosság
- Ön a termék hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt
érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.
- 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 - végsõ esetben - a szerzõdéstõl is elállhat.
A választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön
viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
- Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem késõbb, mint a hiba
felfedezésétõl számított kettõ hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a
szerzõdés teljesítésétõl számított két éves elévülési határidõn túl kellékszavatossági jogait már nem
érvényesítheti.
- Felhívom a figyelmét, hogy Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági
igényét.
- A teljesítéstõl számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba
közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást City-Gas
Kereskedõház Kft vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstõl számított hat hónap eltelte után azonban
már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés idõpontjában is megvolt.
11.2. Termékszavatosság
- Felhívom a figyelmét, hogy a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy
forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése
esetén Önnek kell bizonyítania.
- Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 11.1.2. pontban meghatározott
jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
- Tájékoztatom, hogy a termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos
minõségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplõ

tulajdonságokkal.
- Termékszavatossági igényét Ön a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven
belül érvényesítheti. E határidõ elteltével e jogosultságát elveszti.
- 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 idõpontjában nem volt
felismerhetõ vagy
- a termékhibája jogszabály vagy kötelezõ hatósági elõírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendõ 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.
11.3. Jótállás
A Szolgáltató termékeire vonatkozóan a Polgári Törvénykönyv és a 151/2003. (IX.22.) Korm.
rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás alatt a felelõsség alól
csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerû használatára
vezethetõ vissza.
A jótállás idõtartama (a jótállási idõ) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére
történõ átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az
üzembe helyezés napja. Tartós fogyasztási cikknek minõsülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre
vonatkozó kötelezõ jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt
termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelezõ jótállási idõtartamot ír elõ. A rendelet (tárgyi)
hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerzõdés keretében értékesített és a
rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.
Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követõen
lépett fel, így például, ha a hibát:

szakszerûtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak
megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerûtlen üzembe helyezés a használati - kezelési útmutató
hibájára vezethetõ vissza)
rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél:

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

Ha a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstõl) számított három
munkanapon belül érvényesít csereigényt az Ügyfél, köteles a terméket kicserélni a Szolgáltató,
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerû használatot akadályozza.
A kijavítást vagy kicserélést - a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére
figyelemmel - megfelelõ határidõn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak
törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A
kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A kijavítási idõnek az a része,
amely alatt az Ügyfél a terméket nem tudja rendeltetésszerûen használni, nem számít bele a
jótállási idõbe. A jótállási idõ a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a
kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkezõ hiba
tekintetében újból kezdõdik.
A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. Csak abban az
esetben mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a
teljesítés után keletkezett.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási
igényt egyszerre, egymással párhuzamosan az Ügyfél nem érvényesíthet. Ezen korlátozásoktól
függetlenül a jótállásból fakadó jogok a Kellékszavatosság és Termékszavatosság pontban
meghatározott jogosultságoktól függetlenül a Fogyasztót megilletik. A jótállás nem érinti az Ügyfél
jogszabályból eredõ - így különösen kellék - és termékszavatossági, illetve kártérítési - jogainak
érvényesítését.

Vegyes rendelkezések

12.1. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné
válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerûségét és érvényesíthetõségét nem érinti.
12.2. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megilletõ jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás
elmulasztása nem tekinthetõ az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történõ lemondás
csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy
alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy
kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a késõbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel
vagy kikötés szigorú betartásához.
12.3. Szolgáltató és az Ügyfél vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
12.4. A Szolgáltató kizárja a felelõsségét az internetes hálózat esetleges mûszaki hibáiból, a
szolgáltató vagy a felhasználó által használt kommunikációs eszközök esetleges
meghibásodásából, a Szolgáltató által használt bármely szoftver vagy program meghibásodásából
vagy rendellenes mûködésébõl, esetleges technikai meghibásodásokból eredõ károk tekintetében.

Panaszkezelés rendje

13.1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelõ minõségben, a megrendelõ teljes
megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben az Ügyfélnek mégis valamilyen panasza van a
szerzõdéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az 1.pontban meghatározott
e-mail címen, vagy levél útján, illetve a honlap kommunikációs csatornáinak bármelyikén is
közölheti.
13.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a
Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos
álláspontjáról haladéktalanul jegyzõkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát megküldi a
Vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról
úgyszintén jegyzõkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát megküldi a Vásárlónak.
13.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító
álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megõrzi, s azt az ellenõrzõ
hatóságoknak kérésükre bemutatja.
13.4. A panasz leírásának tartalmaznia kell a panaszt tevõ elérhetõségét, továbbá a panasz
alapjául szolgáló tényék részletes és pontos leírását.
13.5. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh(kukac)nfh.hu
13.6. Békéltetõ testülethez fordulás: A termékek minõségével, biztonságosságával és a
termékfelelõsségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerzõdés megkötésével és teljesítésével
kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást
kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett mûködõ békéltetõ
testületnél. Békéltetõ Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minõsül 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 Jász-Nagykun-Szolnoki Békéltetõ Testület elérhetõségei:
5000 Szolnok, Verseghy park 8. III.em. 305-306. szoba
E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
Telefon: 56/510-621 (elérhetõ: hétfõ 10-12 óra között)
13.7. Tájékoztatjuk a felhasználót, hogy a Szolgáltató együttmûködését biztosítja a fogyasztói
jogvitát kezelõ békéltetõ testületi eljárásban.
13.8. Tájékoztatjuk továbbá, hogy fogyasztói jogvita esetén Ön a lakóhelye/tartózkodási helye
szerint illetékes Békéltetõ Testülethez is fordulhat. A Békéltetõ Testületek listája itt található:
http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

13.8 Online vitarendezés platform:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Adatvédelem

14.1. City-Gas Kereskedõház Kft (5350 Tiszafüred, Igari u. 51.) (a továbbiakban: Eladó,
Adatkezelõ), mint Adatkezelõ, a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát magára nézve kötelezõnek
ismeri el. Az Adatkezelõ szolgáltatásával, a webáruház mûködtetésével kapcsolatos adatkezelése
megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.
14.2. Adatok kezelésekor az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok figyelembe
vételével járunk el, különösen tekintettel az alábbiakra:

Személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
Törvény;
Az egyének védelmérõl a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;

Az 2001.évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkezõ törvény;
Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény;
Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII törvény;

14.3 Az webáruház használata során a webshop részére rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben
amennyiben az a citygas.superwebaruhaz.hu webshop alvállalkozója. (Pl: Futárszolgáltat).
14.4. A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai
célokból. (IP cím, látogatás idõtartama, stb). Ezen adatokat a citygas.superwebaruhaz.hu
webshop kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére.
A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné
engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészõje 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 böngészõjének, és amelyet a felhasználó
számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán
rögzített adatokat a citygas.superwebaruhaz.hu webshop mindaddig rögzíti, amíg a Vásárló nem
kéri azok törlését.
14.5. A webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat
a citygas.superwebaruhaz.hu webshop bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetõsége minden
kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhetõ az Ügyfélszolgálati elérhetõségek valamelyikén.
Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az "Elérhetõségek" alatti e-mail címen vagy
telefonszámon. A jelen általános szerzõdési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári
törvénykönyv, a távollevõk között kötött szerzõdésekrõl szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ
szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.
14.6. A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a
citygas.superwebaruhaz.hu webshop . általános szerzõdési feltételeit, továbbá adatkezelési
elveit.

14.7. A személyes adatok tárolásának idõtartama a NAV hatályos jogszabályainak megfelelõen
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Szerzõi jogok

15.1. Azzal, hogy az Ügyfél belép a citygas.superwebaruhaz.hu valamelyik oldalára, elfogadja az
alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, vagy megrendelõje a
webáruháznak és a honlapnak.
15.2. Az áruházban található tartalom a City-Gas Kereskedõház Zrt szellemi tulajdona.
15.3. Szolgáltató fenntart minden, az oldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával
történõ másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. Az oldalhoz tartozó oldalak tartalmát és
kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.
15.4. Elõzetes írásos hozzájárulás nélkül tilos az oldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika,
fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és
értékesítése. Az oldal tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult az oldal így
többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történõ tárolására,
letölthetõvé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.
15.5. A citygas.superwebaruhaz.hu oldalai teljes egészében szerzõi jogvédelem alatt állnak,
azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon
újraközvetíteni tilos.
15.6. A jogosulatlan felhasználás büntetõ- és polgári jogi következményeket von maga után.
Szolgáltató követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.
15.7. Az itt közölt képeket a Szolgáltató készítette, készíttette, illetve vásárolta. Szolgáltató pontos
és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért
felelõsséget nem vállal.
15.8. A honlapon megjelenõ felhasználói megnyilvánulások (pl. kommentek, vélemények,
publikációk, fórum) nem tükrözik a Szolgáltató gondolatait és véleményét.
15.9. A kommentek, vélemények, publikációk, fórum szövegek szerzõi a jelen ÁSZF elfogadásával,
illetve a regisztrációval tudomásul veszik azt, hogy az oldal használatával az ott kifejtett gondolataik
azonnal közkinccsé válnak, így nem támaszthatnak szerzõi jogi igényeket az általuk írt szövegek
felhasználásával kapcsolatosan.

Sütik kezelése

16.1. Mi is az a süti?
A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy webhelyet látogat

meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyûjtenek, megjegyzik a
látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor,
és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.
16.2 .Az NFH milyen sütiket és mire használ?
Az NFH a sütiket a következõ célokból használja:
információ gyûjtése azzal kapcsolatban, hogyan használja Ön a weboldalt - annak felmérésével,
hogy weboldalunk melyik részeit látogatja vagy használja leginkább, így megtudhatjuk, hogyan
biztosítsunk Önnek még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat,
weboldalunk fejlesztése,
az Ön navigációjának megkönnyítése weboldalunkon és annak funkcióinak használata során, így
biztosítva a zökkenõmentes felhasználói élményt,
célzott hirdetések elhelyezése más weboldalakon.
Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik
Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék weboldalunkat, használják
annak funkciót, pl. többek között az Ön által adott oldalakon végzett mûveletek megjegyzését egy
látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az Ön aktuális látogatására vonatkozik, a
munkamenet végeztével, illetve a böngészõ bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlõdik a
számítógépérõl.
Ne feledje, ezen cookie-k alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk
használatát.
Használatot elõsegítõ sütik
Ezek lehetõséget biztosítanak számunkra arra, hogy megjegyezhessük a weboldalunkkal
kapcsolatos választásait, vagy, hogy Ön a hagyományos vagy a vakok- és gyengénlátóknak szánt
oldalainkat látogatja.
Teljesítményt biztosító sütik
A Google Analytics sütiket arra használjuk, hogy információt gyûjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan
használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani
(az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik), olyan információkat gyûjtenek, mint pl. hogy
melyik oldalt nézett meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt
keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az
esetleges hibaüzenetek - mindezt weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára
biztosított élmények javításának céljával.
A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide.
16.3. Hogyan ellenõrizheti és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?
Minden modern böngészõ engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngészõ
alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy
megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás
lehetõségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.
Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak
megkönnyítése vagy lehetõvé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése
által elõfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körû
használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettõl eltérõen fog mûködni böngészõjében.

A legnépszerûbb böngészõk süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:
Google Chrome
Firefox
Internet Explorer 11
Internet Explorer 10
Safari

Vonatkozó jogszabályok
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17.2 a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
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törvény (Infotv.)
17.4. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
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