
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

hellobabycollection.com 
 
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a "SOMAFIS" 
Kereskedelmi, Befektető és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 
1137 Budapest, Raoul Wallenberg u. 5., cégjegyzékszám: Cg: 01-09-162308, 
cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószáma: 
10672383-2-41, elérhetőségek: info@hellobabycollection.com, továbbiakban: 
Szolgáltató) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő 
Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és 
Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).  
1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte 

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan 
elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a hellobabycollection.com 
weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházában (a 
továbbiakban: Hellobaby Shop) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF 
hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely jelen 
szerződésben meghatározott Felek között jön létre. 
A Hellobaby Shop online áruházban történő vásárlást az elektronikus 
kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) 
szabályozza. 

1.2. A Hellobaby Shop online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott 
megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.  

1.3. A Hellobaby Shop online áruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, 
amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát. A 
regisztrációval az Ügyfél magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-
ben foglaltakat.  

1.4. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a visszaigazolásig 
módosítható, illetve lemondható, erre elektronikus levélben van lehetőség az 
info@hellobabycollection.com címen. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a 
rendelések visszaigazolása után Szolgáltató megkezdi a teljesítést. 

 
1.5. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az 1.4. pont szerint törölt 

felhasználók IP címéről érkező ismételt regisztrációt megtagadja, illetve a már 
létrejött regisztrációt előzetes értesítés nélkül azonnali hatállyal törölje.  

 
1.6. A megrendelés teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, 

amennyiben az adott áru időközben nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató 
jogosult a megrendelést visszautasítani. A Felek közötti szerződés a 
Szolgáltató visszaigazolásával jön létre. A Felek között létrejött szerződést a 
Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.  
 

1.7. Elérhetőségek: "SOMAFIS" Kereskedelmi, Befektető és Tanácsadó Kft.  

• Székhelye: 1024 Budapest, Lövőház utca 27/a.  
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• Telefon: +36205346503 

• Internet cím: hellobabycollection.com 

• E-mail: info@hellobabycollection.com 
 

1.8. A Szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató adatai: 
Név: Webstation Bt. 
Székhely: 1082 Budapest, Nap utca 32-34. Fszt. Ü/1.  
Telefonszám: +36 70 429 3435, de inkább e-mail: info@wst.hu  
 
 

2. Regisztráció  
2.1. A Hellobaby Shop online áruházba történő belépés és megrendelés kizárólag 

regisztrált felhasználók számára lehetséges. A regisztráció során az adatlap 
kitöltésekor egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása, továbbá 
néhány – a megrendelések teljesítéséhez szükséges – adat kitöltése 
szükséges. 

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra 
visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért 
semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az 
abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek 
számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. 
A hibásan rögzített adatok (adatbeviteli hibák) megváltoztatására 
bejelentkezés után, a címek menüpontban van lehetőség. Aktív rendelést 
érintő adatok módosítására az 1.7. pontban rögzített elérhetőségek 
valamelyikén van lehetőség. 

3. Megrendelés  
3.1. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely, az 

általános forgalmi adót tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a 
kiszállítás költségét.  

3.2. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának 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.  

3.3. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a 
Hellobaby online áruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, 
pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen 
eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" 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.  

3.4. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak regisztrált Ügyféltől 
és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges 
valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által 
tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető 
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szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű 
felelősség nem terheli. 

3.5. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános 
Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.  

3.6. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését 
követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) 
visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 
48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati 
kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel 
nélkül, automatikusan megszűnik. 

4. Szállítási és fizetési feltételek  
4.1. A Szolgáltató a megrendelt termékeket fuvarozó cég igénybevételével szállítja 

házhoz. A fuvardíjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a számlán 
feltüntetésre kerül. A Szolgáltató 20.000 Ft feletti vásárlás esetén átvállalja a 
szállítási költségeket Magyarország egész területén. Ha a vásárlás 
végösszege nem éri el a 20.000 Ft-ot, a Szolgáltató egységesen 1990 Ft 
szállítási költséget számít fel. Ha egy Ügyféltől azonos napon több 
megrendelés is érkezik, ezek a szállítási díjak szempontjából külön kerülnek 
figyelembevételre. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi 
és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján, még van lehetőség, a Szolgáltató 
összevonhatja a megrendeléseket. Összevonást csak abban az esetben 
lehetséges, ha a szállítási cím azonos a megrendeléseknél. A már teljesítés 
alatt álló csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a 
szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a 
Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már 
megrendelt csomagok vételárát nem befolyásolja. 

4.2. A megrendeléseket a Szolgáltató a honlapon közzétett feltételekkel teljesíti.  
4.3. A megrendelt termékek személyes átvétele esetén 3 napig van átvételi 

lehetőség.  
4.4. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfél által a 

megrendelés feladásakor megadott helyszínen teljesíti. 
5. Elállás joga, módja, következményei  
5.1.   Az Ügyfél a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes 

szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet (továbbiakban: Korm. 
rendelet) szerint 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a 
szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap 
elteltével jár le, amelyen a Ügyfél vagy az Ügyfél által megjelölt, a fuvarozótól 
eltérő harmadik személy a megrendelt terméket átveszi. Több termék 
szolgáltatásakor pedig attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen 
az Ügyfél vagy az Ügyfél által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy 
az utolsó terméket átveszi. Az Ügyfél az elállási jogát a szerződés 
megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is 
gyakorolhatja. Ha az Ügyfél az elállási/felmondási jogával élni kíván, 
elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles 
eljuttatni a Szolgáltatóhoz (például postán, elektronikus úton küldött levél 
útján) az alábbi elérhetőségek egyikén: 



 
címre : "SOMAFIS" Kereskedelmi, Befektető és Tanácsadó Kft. (1024 
Budapest, Lövőház utca 27/a.) 

 
e-mail: info@hellobabycollection.com 

Az Ügyfél a fenti elállási/felmondási jogát, az internetes oldalunkon található 
(hellobabycollection.com) elállási/felmondási nyilatkozat-minta kitöltése útján 
is érvényesítheti. Az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát itt töltheti le.  

Az Ügyfél határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt 
határidő lejárta előtt elküldi elállási/ felmondási nyilatkozatát. 
 
Ha az Ügyfél eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási 
nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató 
visszatéríti az Ügyfél által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a 
fuvarozási költséget is. Ha az Ügyfél több terméket rendel meg egyszerre, 
akkor a Szolgáltató a fuvarozási költséget nem köteles visszatéríteni, ha az 
Ügyfél elállási jogát nem valamennyi megrendelt termék tekintetében 
gyakorolta. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során 
alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha az 
Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e 
visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen 
többletköltség nem terheli. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig 
visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket. 

Az Ügyfél köteles a Szolgáltató számára 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 az Ügyfél viseli. Az Ügyfél kizárólag akkor vonható 
felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék 
jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges 
használatot meghaladó használat miatt következett be. 

Online rendelésedre érvényes a 14 napos pénzvisszafizetési garancia, 
amennyiben a termék eredeti állapotában, sértetlenül, az eredeti cimkékkel 
ellátva kerül vissza hozzánk. Tehát ha nem vágtad le róla az eredetét igazoló 
cimkét, nem hordtad a ruhát és nem mostad ki, akkor juttasd el hozzánk 14 
napon belül. A 14 napot a csomag kézbesítésétől kell számolni. Csere esetén 
a szállítási és/vagy postaköltség a vásárlót illeti.  

A Szolgáltató nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti 
magatartási kódexxel.  

5.2. Az Ügyfél nem gyakorolhatja az elállás jogát a Korm. rendelet 29.§ (1) 
bekezdése szerint az alábbi esetekben: 
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás 
egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó 
kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul 



vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát 
elveszíti; 
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a 
pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható ingadozásától függ; 
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása 
alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, 
amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; 
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy 
higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően 
elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; 
g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a 
vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és 
amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak 
meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított 
harmincadik napot követően kerül sor; 
h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó 
kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási 
munkálatok elvégzése céljából; 
i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes 
szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a 
fogyasztó a csomagolást felbontotta; 
j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések 
kivételével; 
k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében; 
l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, 
fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős 
tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha 
a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek 
ki; 
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a 
vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a 
teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak 
tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az 
elállási jogát. 

 
5.3 A vételár visszafizetésére csak a visszafizetési kötelezettség kivizsgálása után 

utólag, banki átutalással, postai csekken kerülhet sor.  
 

5.4. A Szolgáltató igényt tarthat azonban a termék nem rendeltetésszerű 
használatából eredő kárának megtérítésére. A visszatérítést a Szolgáltató 
lakcímre küldéssel, vagy bankszámlára utalással tudja teljesíteni, így kérjük, 
hogy lehetőség szerint elállás esetén az elállási nyilatkozat mindenképpen 



tartalmazza a felhasználó lakcímét, vagy bankszámlaszámát, amin a 
visszatérítést fogadni tudja. A szükséges adatok hiányában a pénz 
visszatérítése hosszabb időt vehet igénybe.  

 
6. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás  
 

6.1. a) Kellékszavatosság 

Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben 
kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai 
szerint. 

Az Ügyfél - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által 
választott igény teljesítése lehetetlen vagy ez a Szolgáltató számára más 
igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást 
vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy az Ügyfél 
igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a 
Szolgáltató költségére is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső 
esetben - a szerződéstől is elállhat. 

Választott kellékszavatossági jogáról az Ügyfél egy másikra is áttérhet, az 
áttérés költségét azonban az Ügyfél viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy 
arra a Szolgáltató adott okot. 

Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem 
később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. 
Ugyanakkor az Ügyfél a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési 
határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.  

Az Ügyfél kellékszavatossági igényét a Szolgáltatóval szemben 
érvényesítheti. 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény 
érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél 
igazolja, hogy a terméket a Szolgáltató értékesítette az Ügyfélnek. A 
teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles 
bizonyítani, hogy általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

b.) Termékszavatosság 

Ingó dolog (termék) hibája esetén az Ügyfél- választása szerint – az a.) 
pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását 
vagy kicserélését kérheti. 



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. 

Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba 
hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e 
jogosultságát elveszti. 

Termékszavatossági igényét az Ügyfél kizárólag az ingó dolog gyártójával 
szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény 
érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania. 

A gyártó 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 a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt 
egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. 
Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a 
kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt 
a gyártóval szemben kell érvényesíteni. 

c.) Jótállás 
 

Jótállásra az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 
szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben (továbbiakban: jótállási 
Korm.rendelet) foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.  
Hibás teljesítés esetén a fenti jótállási Korm.rendelet alapján a Szolgáltató a 
jótállási Korm. rendeletben meghatározott termékek vonatkozásában jótállásra 
köteles. 
A jótállási Korm.rendelet alapján az Ügyfél kijavítást vagy kicserélést kérhet. 
Kötelező jótállás időtartama 1 év 
A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha 
bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 
Az Ügyfél ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve 
termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan 
nem érvényesíthet, egyébként viszont az Ügyfelet a jótállásból fakadó jogok 
az a.). és b.). pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. 



 
Az Ügyfél által kezdeményezett jótállás érvényesítésének feltétele a jótállási 
jegy bemutatása.  

6.3. A Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát 
felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem 
rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség az Ügyfelet 
terheli. 

 

7. Panaszkezelés 

Az Ügyfél a vásárlás során esetlegesen felmerülő panaszait az 1.7. pont alatt 
szereplő elérhetőségek valamelyikén teheti meg. A Szolgáltató 
panaszkezelése minden esetben térítésmentes. 

a.) Szóbeli panasz 

Az Ügyfél szóbeli panaszát a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja és 
lehetőség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben az Ügyfél a panaszkezelés 
módjával nem ért egyet vagy a panasz azonnali orvoslására nincsen 
lehetőség, úgy az Ügyfél panaszáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, és 
annak tartalmát egyezteti és jóváhagyatja az Ügyféllel. A jegyzőkönyv 
másolati példányát a Szolgáltató átadja az Ügyfélnek. A panaszt annak 
beérkezését követően a Szolgáltató megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos 
álláspontjáról a benyújtástól számított 30 napon belül indokolással ellátott 
választ küld. 

A panaszról készült jegyzőkönyv a következők adatokat tartalmazza: 
a) az Ügyfél neve;  
b) az Ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési 
címe; 
c) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja; 
d) az Ügyfél panaszának részletes leírása 
e) az Ügyfél által vásárolt termék cikkszáma vagy egyéb termék 
beazonosításra alkalmas azonosító 
g) a jegyzőkönyvet felvevő személy és az Ügyfél aláírása (utóbbi formai elem 
személyesen közölt szóbeli panasz esetén elvárt); 

b.) Írásbeli panasz  

Írásbeli panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követően a Szolgáltató 
megvizsgálja és vizsgálat eredményéről az Ügyfélnek a panasz közlését 
követő 30 napon belül írásbeli választ küld. Igény esetén a vizsgálat 
eredményéről az Ügyfelet a Szolgáltató elektronikus úton értesíti.. 

A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján a Szolgáltató vizsgálja 
meg, utasítja el, vagy orvosolja.  



A Szolgáltató válaszlevelében kitér a panasz teljeskörű kivizsgálásának 
eredményére, a panasz orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás 
esetén pedig az elutasítás indokaira. A Szolgáltató tájékoztatását egyértelmű, 
közérthető indokolással látja el, melynek során egyszerű nyelvezetet használ, 
kerülve a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát. A Szolgáltató 
törekszik arra, hogy válaszlevelében az Ügyfél valamennyi kifogására érdemi 
választ adjon. 

c.) Panasznyilvántartás 

A panaszkezelés során következő adatokat kérheti el a Szolgáltató el az 
Ügyféltől: 

• Ügyfél neve 
• Ügyfél lakcíme, székhelye, levelezési címe 
• Ügyfél telefonszáma 
• értesítés módja 
• panasszal érintett termék vagy szolgáltatás cikkszáma vagy egyéb azonosító 

száma 
• panasz leírása, oka 
• Ügyfél panasszal kapcsolatos igénye 
• a panasz alátámasztásához szükséges, az Ügyfél birtokában lévő 

dokumentumok másolata 
• a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat 

A Szolgáltató a panaszkezelés során az Ügyfél által benyújtott adatokat az 
információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli. 

Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott 
panaszról készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat a 
Szolgáltató öt évig archiválja. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat 
(okiratokat) a Szolgáltató leselejtezi. 

A panasznyilvántartásban rögzített személyes adatokat kizárólag a 
panaszügyek regisztrálásának és a panaszügyek elbírálásának céljából 
használja fel a Szolgáltató. 

d.) Jogorvoslat 

Amennyiben az Ügyfél panaszát teljes vagy részlegesen a Szolgáltató elutasítja vagy 
a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a 
lakóhelye szerinti illetékes fogyasztóvédelmi szervhez, békéltető testülethez illetve 
bírósághoz fordulhat. 
A fogyasztóvédelmi szervek listáját itt találja meg: http://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista  
A békéltető testületek elérhetőségeit pedig itt: 
http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579   
Bíróság: Az ügyre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság 
(http://www.birosagok.hu)  



A 524/2013/EU rendelet 14. cikke alapján az Ügyfélnek lehetősége van továbbá, 
hogy a https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU 
címen elérhető online vitarendezési platformon az interneten vásárolt termékekkel és 
szolgáltatásokkal kapcsolatos jogvitáit, bírósági út igénybevétele nélkül rendezze.    
Amennyiben fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges 
a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően kikötik a Budapesti II. és 
III. Kerületi Bíróság illetve a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos 
illetékességét.   
 
8. Egyebek  
 

8.1. A Szolgáltató által üzemeltetett Hellobaby online áruház 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 az Ügyfél részéről az 
Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt 
járó hibalehetőségek elfogadását.  

8.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való 
csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az 
azon található adatok védelmének kötelezettsége.  

8.3.A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz 
kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő 
szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.. A Szolgáltató, 
mint adatkezelő a jelen ÁSZF-ben rögzített tevékenysége során tudomására 
jutott adatokat saját maga dolgozza fel.  
Az adatkezelés célja: a szolgáltatás nyújtása és az ezzel kapcsolatos a 
Szolgáltató szerződéses jogainak és kötelezettségeinek teljesítése, 
látogatottsági statisztikák készítése, azaz a szolgáltatás minél magasabb 
színvonalú és hatékony működésének biztosítása.   
A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a 
szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató 
alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak 
kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos 
rendelkezései szerint jár el. 

8.4. Felhasználó a regisztrációval az adatvédelmi szabályzatban foglaltakat 
elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Szolgáltató 
adatvédelemmel kapcsolatos szabályzata itt érhető el: 
http://hellobabycollection.com/new/content/adatvedelmi-nyilatkozat-2  

8.5. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. 
Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép 
hatályba.  

8.6. Jelen szerződés a Ptk. 6:82.§-a alapján elektronikus úton kötött szerződésnek 
minősül. A szerződés magyar nyelven jött létre.  

about:blank


8.7.Adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeit, panaszait az Ügyfél a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125  Budapest, Szilágyi 
Erzsébet fasor 22/c) felé teheti meg.  

 

Jelen ÁSZF-t itt töltheti le  
 
Budapest, 2017. október  
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