ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
(A dokumentum letöltése: ITT)
1. A www.theheartbit.com WEBÁRUHÁZ ÜZEMELTETŐJE
1.1 A Szolgálttó adatai
Név: Heartbit Holdings Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Székhely: 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13. 4. emelet
Levelezési cím: 1024 Budapest, Hüvösvölgyi út 42.
Ügyfélszolgálat: ld. bővebben az ÁSZF 2. pontban
Telefonszáma: +36-70-7790274
E-mail cím: info@heartbit.co.com
Cégjegyzékszám: 01 09 358090
Bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 27939387-2-42
2. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Az Ügyfelek az alábbi elérhetőségeken fordulhatnak Szolgáltató Ügyfélszolgálatához:
2.1. Telefonon:
Telefon: +36-70-7790274 (a hívás nem emelt díjas)
Telefonos ügyfélszolgálat elérhető hétköznaponként 9-17 óra között
2.2. Emailben:
E- mail: info@heartbit.co.com
Az ilyen úton érkező e-mailekre Szolgáltató az érkezéstől számított 2 munkanapon belül
válaszol.
2. 3. Személyesen:
Ügyfélszolgálati iroda: 1024 Budapest, Hűvösvölgyi út 42.
Ügyfélszolgálati iroda elérhető hétköznaponként 9-17 óra között
3. AZ ÁSZF HATÁLYA ÉS ALANYAI
3.1 Jelen szerződési feltételek a www.theheartbit.com webhelyen elérhető
szolgáltatásokra, a webhely felhasználására, a webhelyen működő webáruházban
megrendelhető termékek adásvételére vonatkoznak. függetlenül attól, hogy annak
teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által
történik.
3.2. A szerződés felei:
3.2.1 Az 1. pontban azonosított Szolgáltató, mint a webhely üzemeltetője és a termékek
eladója.
3.2.2. Ügyfél, mint a webáruházból terméket megrendelő vásárló, valamint a webhely
weboldalait meglátogató személy. Felhasználó lehet minden jogképes természetes és jogi
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, ideértve a
külföldi jogalanyokat is, amennyiben az itt megfogalmazott szerződési feltételeket

elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen szerződési feltételek keretében
kötendő szerződést cselekvőképtelen személy, vagy korlátozottan cselekvőképes személy
a Ptk. szabályai szerint kötheti meg.
3.3. A szerződési feltételek a webhelyen történő elhelyezéstől hatályosak és határozatlan
időre szólnak.
4. A TÁVOLLÉVŐK KÖZÖTTI, ELEKTRONIKUS ÚTHON KÖTÖTT SZERZŐDÉSRE
VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS
4.1 A webáruházban megrendelhető termékek lényeges tulajdonságairól Ügyfél a
megrendelést megelőzően a webáruház termékek tulajdonságait leíró oldalain
tájékozódhat.
4.2 A szerződéskötés nyelve magyar.
4.3. A webhelyen leadott megrendelések
jognyilatkozatnak minősülnek.
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4.4. Szolgáltató a megrendelés megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül köteles
visszaigazolni. Ha a visszaigazolás nem érkezik meg Felhasználóhoz 48 órán belül, akkor
Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.
4.5 A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és
következmény nélkül módosítható, illetve lehetőség van a szerződéstől való elállásra. Erre
telefonon és elektronikus levélben van lehetőség.
4.6 Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt
szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követően 5 évig őrzi,
az így utólag is hozzáférhető.
4.7 Felhasználó a megrendelés elküldése előtt a megrendelés lépései során tájékoztatást
kap az aktuális fuvarozási díjakról és esetleges fuvarozási korlátozásokról, valamint a
lehetséges fizetési módokról.
4.8 Az általáno szerződési feltételeket és a jogszerű tájékoztatáshoz szükséges
dokumentumokat Felhasználó a megrendelésének e-mail útján történő visszaigazolásához
csatolt dokumentumként megkapja, a megrendelésének beérkezésekor aktuális
tartalommal. Ezen felül a szerződési feltételeket és tájékoztatókat Felhasználó a
dokumentumok címe alatt található link – "(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)" –
használatával menthető formátumban letöltheti és/vagy kinyomtathatja, valamint az
aktuális állapotában mindig elérhető a webhelyen.
5. A VÉTELÁR
5.1 A termék vételára a webshopban USA dollárban (USD) kerül meghatározásra. A
magyar forintban feltűntetett vételár az USA dollár-magyar forint árfolyamváltozása
következtében változhat.
A vásárláskori aktulális vételár az MNB hivatalos napi középárfoyama alapján kerül magyar
forintban (HUF) is feltűntetésre és egyben ez lesz a fizetendő összeg is.
5.2 A vételár - ha nincs külön jelölve - az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termék
vételára tartalmazza a magyarországi kiszállítás költségét is.

5.3 Külön csomagolási díjat Szolgáltató nem számít fel.
5.4. A Weboldalról megrendelhető termék árváltoztatásának jogát a Szolgáltató fenntartja
azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A
módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online
bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő
kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll
módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése
minimálisan 24 órát vesz igénybe, a Heartbit kiszállítása csak ezt követően lehetséges.
5.5. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal
felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan
elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0"
/USD/Ft-os vagy "1" USD/Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás
áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében
az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
6 A MEGRENDELÉS MENETE
6.1. A Felhasználó a megrendelését online a webáruházban adhatja le, az alábbiak szerint.
6.2. A megrendelésnek nem feltétele a regisztráció.
6.3 Felhasználó a megrendelni kívánt termék adatlapján található bevásárlókocsit ábrázoló
ikonra kattintással virtuális kosárba helyezheti a terméket a Felhasználó.
6.4 A termék kiválasztása és Kosárba helyezése után a megrendelés adatai láthatóak, a
teljes megrendelési fogyasztói árával.
6.5. A Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató
részére történő elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák
javítására a megrendelési felületen.
6.6 A Kosár tartalmát módosítani a Kosár ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol
módosítható a termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma termékenként
törölhető („Kosár kiürítése”).
6.7 A „Fizetés” gombra kattintva egy összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása
előtt rendelése adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a a
szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez.
6.8 A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha a
Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti.
(Amennyiben a Felhasználól valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet
kap a Szolgáltatótól.)
6.9 A Felhasználó a megrendelés fenti adatainak ellenőrzését és az esetleges adatbeviteli
hibák javítását követően jelen ÁSZF elfogadására vonatkozat nyilatkozat bejelölésével a
„Tovább” feliratú gombra kattintással fizetheti ki a megrendelt terméke(ke) és adhatja le
érvényesen megrendelését.
6.10 A Felhasználó által elküldött megrendelés (ajánlat) megérkezését a Szolgáltató
késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül
visszaigazolja a Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail kizárólag a rendelés
rögzítésének időpontját, a rendeléskor megadott e-mail címet és a rendelés végösszegét

tartalmazza. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy a
megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.
6.11 A Felhasználól mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb
48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó
visszaigazoló e-mailt. Ebben az esetben a megfizetett összeget Szolgáltató haladéktalanul
visszautalja Felsználó részére
6.12 Amennyiben a Felhasználó változtatni szeretne a már leadott rendelésén, vagy
helytelen adatatokat adott meg, azt kérjük mielőbb jelezze ügyfélszolgálati
elérhetőségeinken. A megrendelés korrigálása estén a Szolgáltató a megrendelésről új
visszaigazolást küld a módosított tartalommal, és így a módosításnak megfelelően jön
létre, illetve módosul a vásárlásra vonatkozó szerződés.
6.13 Amennyiben a megrendelni kívánt termék nem áll rendelkezésre a megrendelés
leadásának idején, illetve a „Rendelésre” státusszal megjelölt termék nem beszerezhető a
weboldalon feltüntetett időtartamon belül, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot,
hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik,
amiről a Felhasználó értesítést kap. Ekkor az esetlegesen korábban teljesített kifizetést a
Felhasználó számára Szolgáltató haladéktalanul visszatéríti.
6.14 Amennyiben a Szolgáltató a rendelés részleteit (név, cím, ár, készlet stb.) rendben
lévőnek látja, elküldi a rendelés elfogadására vonatkozó visszaigazolását a rendelésben
megadott e-mail címre. Ez a visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a
vásárlás, során megadott termék darabszámot, adatokat (pl. számlázási és szállítási
információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó
elemek felsorolását és mennyiségét, a termék árát és a fizetett végösszeget. A termék
megvásárlására vonatkozó szerződés a Szolgáltató erről szóló e-mail üzenetének
Felhasználóhoz történő megérkezésével jön létre.
6.15 A Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét a megrendelés beérkezésére vonatkozó
visszaigazolás és a megrendelés elfogadására vonatkozó visszaigazolás tartalmának
ellenőrzésére. Ha bármelyik visszaigazolás tartalma a megrendelés tartalmától eltér, és az
eltérést a megrendelő Felhasználó a visszaigazolás kézhezvételét követő 24 órán belül nem
kifogásolja, illetve, ha a visszaigazolás kézhezvételét követően fizetést teljesít, akkor a
szerződésre a visszaigazolás tartalma az irányadó. Az eltérő tartalmú visszaigazolás
Szolgáltató felé történő jelzését követően Szolgáltató a jelzést megvizsgálja, indokolt
esetben korrigálja a megrendelést.
7. FIZETÉSI FELTÉTELEK
7.1. Lehetséges fizetési mód:
7.1.1. Online bankkártyás előre fizetés:
A megrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó által kiválasztott, online fizetési
szolgáltató szolgáltatásával történő előre fizetés.
Az online bankkártyás fizetési szolgáltatást az OTP SimplePay szolgáltatása biztosítja. A
szolgáltatás használata során Felhasználó bankkártyával fizethet.
A bankkártyával történő fizetés során a fizetéshez használt bankkártya adatait Felhasználó
közvetlenül és kizárólag a OTP SimplePay részére adja meg, mivel a fizetés folyamatában
átirányításra kerül a OTP SimplePay oldalára. A OTP SimplePay nem osztja meg a
bankkártya adatokat Szolgáltatóval.
Az online fizetés további feltételeiről a fizetési szolgáltató szerződési feltételei
rendelkeznek, melyeket megismerhet Felhasználó a kifizetést megelőzően a fizetési
szolgáltató felületén, ahová a megrendelés folyamatában átirányításra kerül.

7.2. Számlázás
7.2.1 A Felhasználó a megrendelés leadásával, vagy megrendelése módosításával és a
jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató által kiállított
és a hatályos jogszabályoknak megfelelő elektronikus számlát befogadja, valamint azt a
Szolgáltató által küldött Számlára vonatkozó leveléből az ott meghatározott időpontig
letölti. Az elektronikus számla legalább a külön törvényekben (Áfa tv., Számviteli tv.)
meghatározott időtartamig elérhető.
7.2.2 A Szolgáltató által kiállított elektronikus számlát a Számlázz.hu látja el
időbélyegzővel és digitális aláírással a Szolgáltató megbízásából. A Szolgáltató által
kiállított elektronikus Számla elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat, amely a
számviteli és az ÁFA jogszabályok által szabályozott és adóigazgatási azonosításra teljes
mértékben alkalmas. Az elektronikus úton kibocsátott Számlákat a hatályos jogszabályok
alapján, elektronikus úton kell megőrizni.
Mindezek alapján az Felhasználó, aki elektronikus úton adja le megrendelését és
szállítással (házhozszállítás) kívánja a terméket átvenni, minden esetben a fentieknek
megfelelő elektronikus számlát kap a rendeléséről.
Az így kiállított elektronikus Számla megfelel a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az
egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.
8. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
8.1 A szállítás Magyarország területén belül ingyenes.
Magyarország területén kívüli szállítás esetén egyedi szállítási ajánlatot kérhet Ügyfél
Szolgáltató ügyfélszolgálati elérhetőségein (lásd 2 pont).
8.2 Az Ügyfél által megrendelt terméket a DHL futárszolgálat szállítja házhoz.
Rövidített név: DHL Express Magyarország Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-060665
Adószám: 10210798-2-44
Székhely/Postacím: 1185 Budapest BUD Nemzetközi Repülőtér 302. ép.,
központi vevőszolgálatának elérhetőségei:
email: ugyfelszolgalat.hu@dhl.com
telefon: 06-1-2454545
küldemények nyomonkövetése: ameday.hu@dhl.com
8.3 A megrendelések szállítási ideje
A Weboldal Házhoz szállítás linkje alatt közölt szállítási határidők kizárólag tájékoztató
jellegűek, a tényleges szállítási határidő minden esetben a kiszállítást végző cég által
megadott határidőben történik.
8.4 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Felek eltérő megállapodásának hiányában a
Szolgáltató a szerződés megkötését és a vételár megfizetését követően késedelem nélkül,
de legkésőbb harminc napon belül köteles a Felhasználó rendelkezésére bocsátani a
megrendelt terméket. A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználól jogosult póthatáridőt
kitűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Felhasznló jogosult a
szerződéstől elállni.
8.4. A termék átvétele
Amennyiben a Felhasználó az általa megrendelt terméket indok nélkül a futárszolgálat
többszöri kézbesítési kísérlete esetetén sem veszi át, a kézbesítés meghiúsul. Amennyiben
a Szolgáltatóhoz visszaérkezik a termék a vételárat a Szolgáltató haladéktalanul
visszafizeti Felhasználó részére.

8.5 Az átvett termék ellenőrzése
Felhasználó a megrendlt termék(ek) mennyiségét, épségét a kézbesítés helyén és idjején
az átvételkor ellenőrzi és az esetleges kárt, hiányt átvételkor, helyben jelzi a futárszolgálat
felé. A hiányról és eetleges kárról a futárszolgálat jelen lévő képviselője a helyszínen
jegyzőkönyvet vesz fel. A szállítás közben a termékben keletkezett károkért elsősorban a
futárszolgálatot terheli felelősség, ugyanakkor a Felhasználó felé a termék Felhasználó
részére történő átadásáig a Szolgáltató viseli az ezzel kapcsolatos kockázatot.
9. ELÁLLÁSI JOG
9.1 A Fogyasztónak minősülő Felhasználó 14 napon belül jogosult indoklás nélkül elállni e
szerződéstől.
9.2 Az elállási határidő:
1. a terméknek,
2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy
darabnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy
általi átvételének napjától számít.
9.3 Fogyasztó jogosult arra, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék
átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
9.4 Elállási jog gyakorlásának menete
9.4.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű
nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen
ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a
célból a Fogyasztó felhasználhatja a következő linken keresztül elérhető elállási
nyilatkozatmintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt
határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
9.4.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 9. pontban
meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
9.4.3. A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztónak az elállási
nyilatkozatának megérkezését.
9.4.4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha
Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon)
elküldi a Szolgáltatónak.
9.4.5. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül
történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a
határidő számítás szempontjából. Javasolt, hogy a Fogyasztó elállási nyilatkozatát ajánlott
küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
9.4.6. Fogyasztó az elállása esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem
nélkül Szolgáltató Ügyfélszolgálatán (1024 Budapest, Hűvösvölgyi ut. 42.) az
Ügyfélszolgálat nyitvatartási idején belül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől
számított 14 napon belül leadni.
9.4.7. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási
nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a
Fogyasztó
által
teljesített
valamennyi
ellenszolgáltatást,
kivéve
azokat
a

többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által
felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A
Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg a terméket vissza nem
kapta.
9.4.8. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező
fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha az a Fogyasztó más fizetési mód
igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. E visszatérítési mód alkalmazásából
kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
9.4.9. A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett
értékcsökkenésért, ha az a használati útmutatóban meghatározottaktól eltérő használat
miatt következett be.
10. JÓTÁLLÁS
10.1. A Szolgáltatót 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.
10..2. A Szolgáltató által vállalt jótállás időtartama (a jótállási idő) 2 (két) év. A jótállási
idő a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Felhasználó részére történő átadásával,
vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató 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 két 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.
10.3 Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Felhasználó részére való
átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát
-

-

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

10.4 Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Felhasználó:
-

elsősorban – 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
szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Felhasználónak okozott
érdeksérelmet.

-

ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének
megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy
ha a Felhasználó a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a
Felhasználó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát

a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
10.5 Ha a Felhasználó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől)
számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a
terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot
akadályozza.
10.6 A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható
rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó 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.
10.7 Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a
Fogyasztól a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. 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.
10.8 A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.
10.9 A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha
bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
10.10 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. Ezen korlátozásoktól függetlenül a
Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a 9.1 és a 9.2 pontokban meghatározott
jogosultságoktól függetlenül megilletik.
10.10 A jótállás nem érinti a Fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és
termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.
10.11. Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az
Ügyfél Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet a 12.2. pontban feltüntettettek alapján.
11. SZAVATOSSÁG
11.1. Kellékszavatosság
11.1.1. A Fogyasztó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben
kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel
időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit,
azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves
elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Fogyasztó érvényesíteni már nem tudja.
11.1.2. Nem Fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától
számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
11.1.3. A Fogyasztó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az
ezek közül a Fogyasztóo által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a Szolgáltató
számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a
kijavítást vagy a kicserélést a Fogyastzó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti
az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Fogyasztó

is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is
elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
11.1.4. A Fogyastzó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az
áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a
Szolgáltató adott okot.
11.1.5. A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később,
mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.
11.1.6.
A
Fogyasztó
közvetlenül
kellékszavatossági igényét.

a

Szolgáltatóval

szemben

érvényesítheti

11.1.7. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye
érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Fogyasztó igazolja, hogy
a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával).
Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet
megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Fogyasztó részére történő átadást
követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az
Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles a Fogyasztó által támasztott
szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban
már a Fogyastzó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés
időpontjában is megvolt.
11.1.8. Ha a Fogyasztó a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba
szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a
termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
11.2. Termékszavatosság
11.2.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó –
választása szerint – a 11.1. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy
termékszavatossági igényt érvényesíthet.
11.2.2. A Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt
kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan
érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a
kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a
Fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.
11.2.3. Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását
vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén
a Fogyasztónak kell bizonyítania.
11.2.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor
hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott
leírásban szereplő tulajdonságokkal.
11.2.5. Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba
hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát
elveszti. 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.
11.2.6. A Fogyasztó termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy
forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

11.2.7. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.
11.2.8. 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.
11.2.9. A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
12. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA
12.1 A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok
kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért
Szolgáltató nem vállal felelősséget.
12.2 Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért,
amelyek a webhely rosszhiszemű felhasználásából vagy az internetszolgáltató
elérhetetlenné válásából erednek. Szolgáltató nem vonható felelősségre technikai
zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. Tekintettel arra,
hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában
továbbított
üzenetek,
megrendelések
Szolgáltatón
kívül
eső
okból
történő
megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében
Szolgáltatót nem terheli felelősség.
12.3 Szolgáltató a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési
adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekből
adódó károkért való felelősségét kizárja.
12.4. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított
magatartásért. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját
magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró
hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
12.5. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely
más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más
tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
12.5. A Felhasználók által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett
tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak
tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására
utaló jeleket keresni.
12.6. Az Internet globális jellege miatt a Felhasználó elfogadja, hogy a Weboldal használata
során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el.
Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó
államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli
a felelősség.
12.7. Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt
haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a

jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak
módosítására.
13. SZERZŐ̋I JOGOK
13.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jog jogosultja, vagy a
feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető
szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői
műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb
anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és
egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
13.2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra
mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes
írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás
– például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel,
kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével
lehetséges.
13.3. A Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az
Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek
bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó
megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú
másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül
semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
14. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
14.1. Panaszügyintézés
A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói
kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Heartbit Ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat):
- Központi cím: 1024 Budapest, Hűvösvölgyi ut 42.
- Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: H-P: 9-17 h
- Telefonszám: +36-70-7790274
- E-mail: info@heartbit.hu
14.2 Az Ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogását 15.1.
pont szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő.
A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (ügyfélszolgálaton) a Szolgáltató
azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt
megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali
kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos
álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát
- személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja,
- telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli
panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a
továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.
A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal
látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató az Ügyféllel
köteles közölni.

14.3 A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles
megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az
Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az
elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.
14.4 A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles
öt évig megőrizni.
14.5 A Szolgáltató a Felhasználó által előterjesztett kifogásokat a 15.1. pontban megadott
közvetlen elérhetőségeken fogadja.
14.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna
panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása
érdekében – keresse meg Társaságunkat.
14.2.1 Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói
jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési
lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:
14.2.2 Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató mindegyik
üzletében elérhető. Az ide írt bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.
14.2.3 Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél 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 hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
hatóságok listája és elérhetőségei a http://jarasinfo.gov.hu holnapon érhetők el.
14.2.4 Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a
termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és
teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az
Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes
békéltető testületnél, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai
kamara
mellett
működő
békéltető
testülethez.
(részletes
felsorolás
https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek. Békéltető Testületre vonatkozó
szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül 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.
14.2.5 Az Ügyfél lakóhelye (tartózkodási helye) alapján elérhető békéltető testületekhez
fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Szolgáltató köteles a Békéltető
testületi eljárásokban részt venni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a
válaszirat küldése is.
Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a
fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan
rendezni tudjáka következő linken elérhető online platformon keresztül beadott
elektronikus panasz útján.
https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó
beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető
Testület részére a platformon keresztül.
Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi
vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő
közötti jogvitákban.
14.2.6 Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének
bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
rendelkezései szerint.
15. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
15.1 Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződési feltételekből eredő jogok gyakorlása
és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének
megfelelően, kölcsönösen együttműködve járnak el.
15.2 A Szolgáltató által folytatott adatkezelésről az "Adatkezelési tájékoztató" és a
"Tájékoztató "sütik" alkalmazásáról" című dokumentumok adnak tájékoztatást.
15.3 Az egyes megrendelések alapján létrejövő szerződésekre mindig az adott
megrendelés végleges – szerződést létrehozó – visszaigazolásához csatolt szerződési
feltételek vonatkoznak.
15.4 A Heartbit webáruház CraftCMS, CraftCommerce alapokon működő információs
rendszer, amelynek biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban
javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware
védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági
frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet
technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek
elfogadását.
15.5 A Szolgáltató ügyfélszolgálatán és internetes áruházában csak háztartásban
használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki.
15.6 Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződési feltételeket bármikor,
előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa.
A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja.
A módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy az Ügyfél a Weboldalon
keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.
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