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Általános Szerződési Feltételek 
 

 

Bevezetés 
Ezen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) dokumentum tartalmazza a www.ebag.hu weboldalon (a 
továbbiakban: webáruház) elérhető kereskedelmi szolgáltatás igénybevételének, használatának feltételeit. 
A felhasználó a webáruház használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. Az üzemeltető 
jogosult az ÁSZF-t egyoldalúan módosítani. A módosítás a jelen weboldalon történő közzététellel válik hatályossá és a 
közzétételt követően igénybevett szolgáltatásokra alkalmazandó.  
 

A webáruház üzemeltetője 
Név:     Margarete Autó Kft. 
Székhely:    1039 Budapest, Forgách u. 14. 
Levelezési cím:    4031 Debrecen, István út 147. 
Cégjegyzékszám:   01-09-689473 
Adószám:    12502365-2-41 
Közösségi adószám:   HU 12502365 
Számlavezető pénzintézet:  UniCredit Bank 
Számlaszám:    10918001-00000075-76410006 
E-mail cím:    webshop@margarete.hu 
Telefonszám:    +36 52 535 100, +36 70 368 8737 
Fióktelepek:  

1039 Budapest, Forgách u. 14. 
1173 Budapest, Csékút u. 3. 
4031 Debrecen, István út 147. 
3533 Miskolc, Alsószinva u. 2. 
4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 235. 
2800 Tatabánya, Táncsics Mihály u. 2/H 
8900 Zalaegerszeg, Hock János u. 92. 

 

Regisztráció 
Vásárlásra csak regisztrált felhasználónak van lehetősége. Regisztrációra csak érvényes e-mail címről lakcím és mobil 
telefonszám megadásával van lehetőség A regisztrációhoz megerősítésre van szükség, azaz a rendszer egy 
megerősítést kérő e-mailt küld a regisztráció során megadott e-mail címre, amelyben található linkre kattintva történik 
meg a regisztráció elfogadása. A vásárló Felhasználóneve a regisztrációkor megadott e-mail cím lesz, a belépéshez 
szükséges jelszót pedig a regisztráló adja meg, amelyet későbbiekben bármikor megváltoztathatja a saját profil 
menüben. 
 

Termék kiválasztása, megrendelése, megvásárlása 
A regisztrált vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni a webáruházban található termékek közül. 
A kiválasztott termékre kattintva részletes leírást, képeket, dokumentumokat tekinthet meg. Vásárlási szándék esetén 
a terméket kosárba helyezheti, amely kosarat megtekintheti, módosíthatja, illetve törölheti. A kosár tartalmazza a 
megvásárolni kívánt termék(ek) mennyiségét, árát, szállítási költséget, valamint a rendelés fizetendő végösszegét. 
Amennyiben a vásárló megfelelőnek tartja a kosár tartalmát és a fizetendő összeget, a kiválasztott termék(ek)et 
megrendeléssé véglegesítheti. A megrendelésről a vásárló minden esetben e-mailben kap visszaigazolást. 
 

Áruátvétel, szállítás 
A készleten lévő termékek szállítását az ebag.hu, 2-3 munkanapos határidővel vállalja. Megrendeléskor a lenti átvételi 
módok közül lehet választani:  

a) Személyes átvétel üzleteinkben 
b) Házhoz- vagy PostaPontra szállítás 
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Személyes átvétel: 
Amennyiben ezt a lehetőséget választja, szállítási költséget semmi esetben sem számítunk fel. Átvételkor kérheti 
szakértő kollégáink szakmai tanácsadását. Az ebag.hu email-ben értesíti a vevőt, mikor a termék személyesen 
átvehető. A vevőnek a megrendelt terméket 10 munkanapig van lehetősége átvenni. Az átvevő helyek címe, nyitva 
tartása és elérhetősége az alábbi táblázatban található: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Házhoz- vagy PostaPontra szállítás: 
Megrendeléskor az átvételi módok közül választható a házhoz szállítás, vagy PostaPontra szállítás is. Ebben az esetben 
a rendelés értékétől függően, tudjuk az MPL szállítási költséget, részben vagy teljesen átvállalni. Az ebag.hu email-ben 
értesíti a vevőt a szállítás várható időpontjáról. 

Rendelés értékhatárok és szállítási díjak: 

Megrendelés végösszege: Bruttó szállítási díj: 

0.- Ft 29.999.- Ft 2.000,- Ft 

30.000.- Ft 79.999.- Ft 1.000,- Ft 

80.000.- Ft - 0,- Ft. 

 
kivétel:  

 
 
 
 
Árak, Fizetés 
Webshopban feltüntetett árak minden esetben tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót és az online megrendelt 
termékekre vonatkoznak.  
Fizetési módok közül, a lenti lehetőségeket kínáljuk: 

a) megrendeléskor, azonnali online Bankkártyás fizetés 
b) átvételkor, Posta szállítás esetén készpénz vagy üzleteinkben készpénz vagy hagyományos kártyás fizetés 

 
A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk 
megrendelése után Önt az Unicredit Bank fizetőoldalára irányítjuk, ahol a jelenleg elérhető legbiztonságosabb, 
titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a 
fizetési mód kiválasztásánál "fizetés bankkártyával" feliratra kattintson, majd a Bank fizetési szerverén a kártya számát, 
lejárati dátumát, valamint a hátoldalán található ellenőrzőkódot (CVC/CVV) megadják. A Bank a dombbornyomott VISA 
és Mastercard, Visa Electron (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően), valamint azon Maestro kártyákat fogadja 
el, melyekhez ellenőrzőkód (CVC) került kibocsátásra. Amennyiben az Ön Maestro bankkártyáján ilyen nem található, 
érdeklődjön Bankjánál. 
A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben 
annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája 
felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz. 
 
A PostaPont pontok kiválasztását, megrendelésekor a kosár elküldésekor megjelentetett pontos lista mutatja majd a 
következő választható opciók közül (PostaPontok, MOL Pontok, COOP Pontok) 

Város Cím Nyitva tartás Telefonszám 

Budapest 1139, Forgách u. 14. H - P: 800 – 1800, Sz: 900 - 1300 06-1/450-2600 

Budapest 1173, Csékút u. 3. H - P: 800 – 1800, Sz: 900 - 1300 06-1/254-0640 

Debrecen 4031, István út 147. H - P: 730 - 1730, Sz: 800 - 1200 06-52/535-000 

Miskolc 3533, Alsószinva u. 2. H - P: 730 - 1730, Sz: 800 - 1200 06-46/531-541 

Nyíregyháza 4400, Debreceni u. 235. H - P: 730 - 1730, Sz: 800 - 1200 06-42/596-662 

Tatabánya 2800, Táncsics Mihály u. 2/H H - P: 730 - 1730, Sz: 800 - 1200 06-34/510-555 

Zalaegerszeg 8900, Hock János u. 92. H - P: 730 - 1730, Sz: 800 - 1200 06-92/511-401 

Megrendelt termék: Bruttó szállítási díj: 

Akciós tetőbox 4.000.- Ft 
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Jutalompont 
Webshop jutalompont gyűjtésre ad lehetőséget a regisztrált vásárlóknak. Aktuális jutalompont állomány a fiók adatok 
között megtekinthető. A jutalompontok kiosztása és értéke az épp aktuális akció függvényében zajlik. Jutalom pontok 
beválthatók egy következő vásárlás alkalmával, az előző vásárlást követő 20. naptól.  

 
Tulajdonjogi kikötés 
A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonában marad. 
 

Megrendelés módosítása, törlése 
A megrendelés utólagos módosítására, törlésére e-mailben van lehetőség, a várható szállítás időpontjáig, melyet a 
webshop@margarete.hu címen tehet meg. 

 

Adatvédelem és adatkezelés biztonsága 
Az Ön személyes adatainak védelme a (Margarete Autó Kft) és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk 
használata közben megadott, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az 
érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény szerint. 
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. 

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. 
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.  
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: 4031 Debrecen, István 
út 147, Fax: 06 52 535-100, e-mail: webshop@margarete.hu  
 
Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. (lsd. 1. számú melléklet) 
 
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi 
elállási/felmondási nyilatkozatát. 
 

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. 

Kellékszavatosság 
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 
Ön a Margarete Autó Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet 
a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

mailto:webshop@margarete.hu
mailto:webshop@margarete.hu
https://uj.jogtar.hu/
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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. 
 
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 Margarete Autó 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. 
 

Termékszavatosság 
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? 
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint – a kellékszavatosság pontban meghatározott jogát vagy 
termékszavatossági igényt érvényesíthet. 
 
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? 
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. 
 
Milyen esetben minősül a termék hibásnak? 
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, 
ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 
 
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? 
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. 
E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 
 
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? 
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék 
hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. 
 
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? 
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: 

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy 
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással 
párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a 
kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 
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Jótállás 
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól? 
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés 
után keletkezett. 
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és 
jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó 
jogok az kellékszavatosság és termékszavatosság pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. 
 

Panaszkezelés  
Panasszal, szavatossági vagy jótállási igénnyel kapcsolatban a Margarete Autó Kft. vevőszolgálata az alábbi 
elérhetőségeken áll rendelkezésre: Telefonszám: +36 52 535 100; Mobil: +36 70 368 8737; Levelezési cím: 4031 
Debrecen, István út 147.; E-mail cím: webshop@margarete.hu Panaszával jogosult az illetékes fogyasztóvédelmi 
hatósághoz, illetve a Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez fordulni.  
 
Online vitarendezési platform 
Panasz benyújtható az EU online vitarendezési fórumán keresztül is, amely lehetővé teszi, hogy a fogyasztó és a 
kereskedő bíróságon kívül, online rendezzék vitás ügyüket.  Az EU 524/2013 rendelet szerinti szabályozásnak 
megfelelően, az online vitarendezési platform a következő linkről elérhető 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU)  

 

Vegyes rendelkezések 
A webáruházban megjelenített valamennyi tartalom – így különösen fénykép, termékleírás, rajz - szellemi alkotásnak 
minősül, szerzői jogi védelmet élvez, azok bármely formában történő felhasználása tilos. 
Jelen ÁSZF egyes részeinek esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi rendelkezésének érvényességét nem érinti, azok 
változatlan tartalommal hatályban maradnak.  

A Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jogszabályok, így különösen a Ptk. (2013. évi IV. 
tv.), a 2011. évi CVIII. tv., valamint a 45/2014. (II.26.) Korm.r. rendelkezései az irányadóak.  A Margarete Autó Kft. 
nem tartozik etikai kódex hatálya alá. 

  

mailto:webshop@margarete.hu
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU
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1.számú melléklet elállási nyilatkozat minta  
 
Címzett: Margarete Autó Kft., 1173 Budapest, Csékút u. 3. 
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 
 

 
 

 


