
Általános Szerződéses Feltételek

A Szolgáltató Online Felület Általános Szerződési Feltételei

Adatvédelmi Tájékoztató

1./  A Szolgáltató (a továbbiakban: K4K KER
Kft., vagy Eladó) adatai      
Név:K4K Ker Kft.
Székhely és levelezési cím: 4551 Nyíregyháza-Oros Friss u. 49.
Telephely:4551 Nyíregyháza-Oros Nyíregyházi út 9.
Mintabolt és ügyfélszolgálat: 4551 Nyíregyháza-Oros Nyíregyházi út 9.
Telefonszáma: +36306391140
Faxszáma:+3642596241
Email cím: kazanstore@gmail.com
Cégjegyzékszám: 15-09-068109
Bejegyző bíróság megnevezése: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
Adószám:12967427-2-15

Tárhely szolgáltató neve: IT Information Technology Kft.

Tárhelyszolgáltató címe: 4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 7. 9./73.

Tárhelyszolgáltató elérhetősége: info@creativeart.hu

A K4K Ker Kft. tájékoztatja a Vevőt, hogy a http://kazanstore.hu Webáruházban a vele kapcsolt
vállalkozásban álló Hüperion Kereskedelmi Kft Kft. (székhely és levelezési cím: 4551 Nyíregyháza-
Oros, Nyíregyházi út 9., Bejegyző Bíróság neve: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága,
Cégjegyzékszám: 15 09 071473, Adószám: 13947446-2-15) által értékesített termékek is
megvásárolhatóak. Amennyiben a Vevő a Hüperion Kft. termékkörébe tartozó terméket vásárol,
abban az esetben a Hüperion ft. részére a megadott természetes adat továbbításra kerülnek a
megrendelés továbbításával, ekként a számla kiállítását is a Hüperion Kft. fogja teljesíteni.
Amennyiben a Vevőnek a Hüperion Kft.-től megvásárolt termékkel kapcsolatban bármilyen panasza
van, a Vevő a jelen ÁSZF-ben feltüntett jogait (elállási jog, szavatosság, jótállás, panasz stb.) –
választásától függően – akár a K4K KER Kft.-vel, akár a Hüperion Kft.-vel szemben is érvényesítheti.

2./  Általános információk
Üdvözöljük a K4K KER Kft. által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a
továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a http://kazanstore.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap)
elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (a továbbiakban: Vevő) általi használatának
feltételeit. Tájékoztatjuk, hogy jelen ÁSZF a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti
tevékenysége/gazdasági tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre, civil szervezetre,
egyházi jogi személyre, társasházra, lakásszövetkezetre, mikro-, kis- és középvállalkozásra (a
továbbiakban: Fogyasztó) egyes pontokban eltérő feltételeket állapít meg a vállalkozásokra
vonatkozóakhoz képest. Ebben az esetben a Fogyasztóra az eltérő szabályok vonatkoznak. A Honlap
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használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon
elérhető tájékoztatások nyújtják. A weboldal Felhasználója a honlap használatával tudomásul veszi
és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

3./ A http://kazanstore.hu honlapon folytatott
tevékenység
/http://kazanstore.hu a továbbiakban Honlap vagy Webáruház/

A K4K KER Kft. a Honlapon üzleti tevékenysége során kazánok és gázkazánok értékesítését folytatja.
A K4K KER Kft. magatartási kódexnek nem vetette alá magát.

A Honlapon történő vásárlás feltétele, hogy a Vevő magára nézve kötelezően elfogadja a jelen Online
ÁSZF-et, amelyről a megrendelés menete folyamán jognyilatkozatot tesz. Jelen Online ÁSZF
elfogadásával a Vevő elfogadja, hogy a webáruházban történő megrendelése fizetési kötelezettséget
von maga után.

4./ Felhasználási feltételek
4.1. Felelősség
A Vevő a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja és elfogadja, hogy a K4K KER Kft. nem
vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni károkért és nem vagyoni sérelemért a
szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget károsító
szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. A K4K KER Kft. – az esetlegesen általa igénybe vett
közreműködőért való felelőssége kivételével – kizár minden felelősséget a Honlap használói által
tanúsított magatartásért és a Vevő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. A
Vevő köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a
jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

4.2. Szerzői jogok
A Honlap szerzői művek és más tartalmak sajátos összeállítása, amely a szerzői jogról szóló 1999. évi
LXXVI. törvény 7.§-a alapján gyűjteményes műként védelemben részesül. A védelem a gyűjteményes
művet megilleti akkor is, ha annak részei, tartalmi elemei nem részesülnek, illetve nem
részesülhetnek szerzői jogi védelemben. A gyűjteményes mű egészére a szerzői jog használata a K4K
KER Kft-t illeti, ez azonban nem érinti a gyűjteménybe felvett egyes művek szerzőinek és kapcsolódó
jogi teljesítmények jogosultjainak esetleges önálló jogait. A Webáruház egésze, annak grafikus
elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelemben vagy más
szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Az Eladó a szerzői jog
jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Webáruház felületén, valamint a Webáruházon
keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak.

Amennyiben a webáruház tartalmát harmadik személy/ek honlapján, nyomtatott médiumokban,
nyilvános előadáson, vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon a webáruház
üzemeltetőjének, vagyis az Eladónak az engedélye hiányában bizonyíthatóan azonos vagy hasonló
formában észleli az Eladó, másolt képenként, oldalanként vagy egyéb tartalmakként napi 200.000,-
Ft+Áfa, azaz kettőszázezer forint plusz áfa kötbért köteles fizetni a jogtalan felhasználó az Eladó

http://kazanstore.hu
http://kazanstore.hu


részére. Tilos minden olyan tevékenység, amely az Eladó adatbázisának kilistázására,
rendszerezésére, archiválására, feltörésére, forráskódjának visszafejtésére, stb. irányul.

5./ Megrendelés
A Honlapon keresztül történő megrendeléshez a Vevőnek regisztrálnia nem szükséges, illetve nem is
tud regisztrálni. A megrendelés során a Vevőnek szükséges megadnia a megrendelőlapon az alábbi
adatokat:

a.Név 1.

b.E-mail cím 2.

c.Jelszó 3.

d.Számlázási név, cím 4.

e.Szállítási cím 5.

f.Telefonszám 6.

g.Fizetési mód 7.

A Vevő a termékek nevéről, bruttó áráról a Honlapon, az adott termék nevére kattintva vagy az
„Akciók” menüpont alatt informálódhat. A K4K KER Kft. az árváltoztatás jogát fenntartja. Árváltozás
esetén a már megrendelt áru a rendeléskori áron kerül kiszállításra.

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 9:00-16:00 óráig történik. Amennyiben a Vevő ezen
időintervallumon kívül adja le megrendelését, az a következő napon kerül feldolgozásra.

5.1. A Honlapon történő rendelés menete
A Vevőnek a megrendelés leadásához a megrendelni kívánt termékeket először a kosarába kell
helyeznie, amit a kiválasztott termék mellett elhelyezett „Kosárba" gombra kattintva tehet meg. A
kosárba több termék is elhelyezhető. A Vevő úgy tud több terméket a kosárba helyezni, hogy
egyszerűen rákattint egy termék kategóriára, azon belül kiválasztja a terméket, majd akár egy másik
termékkategóriára kattintva szintén elhelyezhet további terméket anélkül, hogy kosarának tartalma
törlődne.

A kosár tartalma megtekinthető a képernyő jobb felső sarkában található kosarat ábrázoló gombra
kattintva. A kosár tartalma alatt megjelenő megrendelési adatlapot a Vevőnek ki kell töltenie ahhoz,
hogy megrendelését el tudja küldeni az Eladó részére. Az adatlapon megjegyzést is fűzhet a
megrendeléséhez illetve ezen a felületen kell kiválasztania a kívánt fizetési módot is.

A kosárban a rendelés összegétől függően, a megrendelés kiszállításának költségét a rendszer



automatikusan kiszámolja és hozzáadja a termék árához. Amennyiben a Vevő nem kér kiszállítást és
személyesen szeretné átvenni a terméket, akkor azt a megjegyzés rovatban jeleznie kell az Eladó
felé.

Miután a Vevő befejezte a honlapon történő nézelődést, és véglegesíteni kívánja rendelését, a
rendszer felkínál részére egy „Elállási garancia opciót”, melynek elfogadásával a Vevő megvásárolja
a K4K KER Kft. elállási garanciát biztosító szolgáltatását. Az elállási garanciáról a jelölőnégyzet
kipipálását megelőzően megjelenő felugró ablakban részletesen olvashat.

Az elállási garanciát megvásárló Vevők amennyiben élni kívánnak a jelen ÁSZF 6. pontjában
részletesen kifejtett elállási jogukkal, abban az esetben a Vevő helyet a K4K KER Kft. visel minden, a
termék/ek visszaküldésével kapcsolatban felmerülő költséget és intézi a termék/ek visszaküldését is
az elállási jog gyakorlása során.  

Ha a Vevő már nem szeretne tovább nézelődni a Webáruházban, akkor megrendelésének
elküldéséhez el kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket illetve az Adatkezelési
Tájékoztatót - az erre szolgáló jelölőnégyzet kipipálásával - és a „Megrendelem" feliratra kattintania.
A „Megrendelem" gombra kattintva a Webáruház felülete automatikusan tájékoztatja a Vevőt arról,
hogy megrendelése sikeres volt, melyről az Eladó e-mailben is tájékoztatja a Vevőt a 5.3. pontban
leírtaknak megfelelően.

5.2. Telefonon történő rendelés menete
Amennyiben a Vevő nem szeretne a Honlapon keresztül megrendelést leadni, az Eladó telefonon is
fogad megrendeléseket hétköznapokon 08:00-17:00 óráig a következő telefonszámon:
06-42/596-240.

A K4K KER Kft-hez beérkező valamennyi telefonhívást, telefonbeszélgetéseket rögzítjük. A
hangfelvételt a K4K KER Kft. egyedi azonosító számmal látja el és a Fgytv. 17/B § (3) bekezdése
alapján öt évig megőrzi. Panaszügyintézés esetén a telefonbeszélgetéskor a K4K KER Kft. felvesz az
ugyanezen törvény 17/A. § (5) bekezdésében rögzített tartalmi elemeket, ebben az esetben a
jegyzőkönyv felvétele a fogyasztó beleegyezésével mellőzhető.

A megrendelés előfeltétele, hogy Vevő jelen okirat, azaz Általános Szerződési Feltételek tartalmát a
megrendelést megelőzően megismerte, és megrendelését az Általános Szerződési Feltételek
ismeretében adta le.

A megrendeléshez a Vevőnek a személyes adatain kívül az alább megjelölt további adatokat kell
megadnia:

a.termék cikkszáma, megnevezése,  1.

b.darabszám, 2.

c.szállítási cím (számlázási cím, ha van ilyen), 3.

d.e-mail cím és mobiltelefonszám, melyen az Eladó értesíteni tudja a Vevőt megrendeléssel4.
kapcsolatban, 



e.szállítási mód megadása, az Eladó által biztosított módok figyelembevételével, 5.

f.fizetési mód megadása, az Eladó által biztosított módok figyelembevételével. 6.

g.bármilyen olyan információt, amit a megrendelés teljesítéséhez az Eladónak tudnia kell, (Pl.:7.
Munkahelyre kéri a szállítást.)  

A telefonon leadott megrendelés esetén a Vevő elismeri, hogy megismerte jelen dokumentum
tartalmát és magára nézve azt kötelezőnek tekinti. A K4K KER Kft. a telefonos megrendelést
követően e-mailben az 5. pontban meghatározottak figyelembevételével visszaigazoló e-mailt küld a
Vevő részére, mely tartalmazza a telefonos megrendelés során a Vevő által megadott paramétereket.

A Fogyasztó kérésére, a fogyasztó erre irányuló kéréséről történő tudomásszerzéstől számított 30
napon belül díjmentesen biztosítja a K4K KER Kft. az ügyfélszolgálatán a hangfelvétel
meghallgatását, illetve egy alkalommal másolat készítését külön díjazás nélkül.

5.3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
A Honlapon illetve telefonon történő vásárlás esetén a jelen Online Általános Szerződési
Feltételekben leírtak szerint a megrendeléssel a Vevő vételi ajánlatot tesz, amelynek
visszaigazolásával jön létre az adásvételi szerződés a K4K KER Kft. mint Eladó és a Vevő között. A
létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, az elektronikus úton megtett jognyilatkozattal
jön létre.

A K4K KER Kft. a Vevő megrendelésének megérkezését a Vevő felé elektronikus úton 48 órán belül
visszaigazolja automatikus elektronikus levél megküldésével. Amennyiben a megküldött
válaszlevélben rögzített adatok nem felelnek meg a Vevő által leadott megrendelésnek, azt a Vevő
köteles a K4K KER Kft. részére elektronikus válaszlevél formájában 1 napon belül jelezni.

A K4K KER Kft. felhívja minden Vevő figyelmét arra, hogy előfordulhat, hogy a honlapon elérhető
termék a megrendelést követően mégsem áll a K4K KER Kft. rendelkezésére. Ebben az esetben a
K4K KER Kft. levélben és telefonon értesíti a Vevőt arról, hogy a megrendelést nem tudja teljesíteni.
Ebben az esetben a megrendelést a K4K KER Kft. törli, és a Vevőt a törlésről is értesíti.

Amennyiben a visszaigazolás a Vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás
jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Vevőhöz nem érkezik meg, a
Vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól, azaz nem köteles átvenni,
megvenni a terméket. A K4K KER Kft. visszaigazoló e-mailje tartalmazza a Vevő megrendelésével
kapcsolatos adatokat. A visszaigazoló e-mail megküldéséig a Vevő jogosult a vételi ajánlatát
visszavonni a K4K KER Kft. részére megküldött e-mail útján vagy a központi ügyfélszolgálatra
történő telefonhívással.

5.4. Adatbeviteli hibák javítása
A Vevőnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Eladó részére való elküldéséig a
Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen
(pl. termék törlése a kosárból a piros „X"gomb használatával, a darabszámot pedig a kívánt
mennyiség pontos begépelésével tudja megadni).



5.5. A szerződés létrejötte
Szerződés megkötésére kizárólag magyar nyelven van lehetőség. A megkötött szerződés elektronikus
úton megkötött szerződésnek minősül, mely nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, amelyre az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak.

5.6. A szerződés iktatása
A Honlapon keresztül megkötött elektronikus szerződés nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír
alapon nem férhető hozzá.

5.7. Fizetés, termékek ára

5.7.1. Fizetési módok

A K4K KER Kft. megrendelt termékek fizetésére az alábbi fizetési módokat biztosítja:

a.Készpénzben: Az áru üzlethelyiségben történő átvételekor. Az áru átvételekor történő fizetés1.
választása esetén a Vevő az Eladó üzlethelyiségében fizeti meg a termék vételárát
készpénzben az Eladó vagy megbízottja részére. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban
(HUF) van lehetőség. A termék átvételére a Vevő a fizetést követően jogosult. A Vevő kizárólag
az Eladó telephelyén tudja a megrendelt terméket személyesen átvenni hétfőtől péntekig
7-17óra, és szombaton 7-14 óra között. Amennyiben a Vevő a terméket az egyeztetett
időpontig, ennek hiányában a megrendeléskor raktáron lévő státuszú terméket a
megrendeléstől számított 5 munkanapon belül nem veszi át, Eladó jogosult a szerződéstől
egyoldalúan elállni és a megrendelést törölni; 

b.Fizetés utánvétellel: Amennyiben a Webáruházban megrendelt termék futár igénybevételével2.
kerül kiszállításra, a Vevő a megrendelés végösszegét a futárnak fizeti meg készpénzben.
Utánvétellel történő fizetés esetén az Eladó kezelési költséget felszámolni, melynek mértéke a
fizetési mód kiválasztásakor kerül feltüntetésre, meghatározására a vásárolt termék értéke
alapján kerül sor; 

c.Előre utalás bankszámlára személyes átvétel vagy kiszállítás esetén: a Vevő a megrendelt3.
termékek árát azok kiszállítását, illetve személyes átvételét megelőzően fizeti meg az Eladó
OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11744003-20369745 bankszámlájára banki átutalás útján. A
bankszámlaszámot az Eladó, ha a Vevő az előre utalással történő fizetési módost választotta, e-
mailben küldi el a Vevő részére. Az utalás során a megjegyzés rovatban a megrendelés számát
minden esetben szükséges feltünteti. Előre történő utalásnál, a megrendelés elküldése után az
Eladó az átutalásos számla másolatát telefaxon, vagy e-mailen elküldi a Vevő részére, amely
alapján a banki átutalás megtörténhet. Az eredeti számlát a Vevő a megrendelésének
kézhezvételekor kapja meg. Amennyiben a vételár a számla fizetési határidejének (számla
elküldésétől számított 15 nap) lejártáig nem íródik jóvá az Eladó számláján, Eladó törli a
megrendelést és nem köteles a fizetési határidő eredménytelen lejártát követően teljesíteni a
megrendelést; 



d.Bankkártyával történő fizetés: Az Eladó lehetőséget biztosít arra, hogy a termék4.
megrendelését követően bankkártyás fizető felület használatával előre történjen az áru
ellenértékének megfizetése CIB Bank által üzemeltetett bankkártyás fizetési rendszer
segítségével. Amennyiben a Vevő ezen fizetési módot választja, a rendszer átirányítja őt a CIB
Bank által üzemeltetett weboldalra, mely weboldal tartalmáért, az ott megadott adatokért,
esetlegesen a Bank által felszámított költségekért, egyéb tájékoztatásokért az Eladó
felelősséget nem vállal. 

A választott fizetési módtól a Vevő csak az Eladó előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a
kiszállított termék vételárát a Vevő nem tudja megfizetni, vagy az áru az Eladónak fel nem róható
okból nem adható át, a Vevő köteles az Eladónak az áru rendelkezésre állításával és a kiszállításával
kapcsolatos költségeit megtéríteni.

5.7.2. Termékek ára

A termékek vételára a Webáruházban az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó
módon kerül feltüntetésre, mely vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A termékek ára
magyar forintban (HUF) értendő. Egyes, nem járatos termékeknél melyeket kizárólag az egyedi
vevői igények kiszolgálására szerzünk be, az áru bruttó vételárának 20%-át az Eladó előlegként
elkérheti.

Az árváltoztatás jogát az Eladó fenntartja és a Webáruház felületén jelentkező esetleges hibákért
felelősséget nem vállal. Eltérés esetén a gyártó által megadott paraméterek érvényesek. Az
árlistákban előforduló esetleges hibákért megértésüket kérjük! Az Eladó fenntartja a jogot, hogy
bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen oldalakon található anyagokat vagy a bennük
feltüntetett termékeket és árakat. Ez esetben a módosítást megelőzően leadott rendeléseket, a
módosítást megelőző feltételekkel és áron teljesíti a Vevő részére. Készleten nem lévő termék esetén
a feltüntetett árak és szállítási idők tájékoztató jellegűek, minden esetben függnek az aktuális
beszerzési lehetőségektől is.

Az Eladó nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően hibásan
feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen
eltérő, irreális árra (pl. 0 Ft, 1 Ft). Ilyen esetekben az Eladó nem köteles a terméket a weboldalon
hibásan feltüntetett áron szolgáltatni.

Hibás árfeltüntetése esetén az Eladó, a rendelés visszaigazolásában (telefonon történő 2.
visszaigazolás) ajánlja fel a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ
birtokában a Vevő eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos
jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

5.8. Számla
Az Eladó papíralapú számlát állít ki. A K4K KER Kft. a számlát legkésőbb a termék átadásakor
bocsátja a Vevő rendelkezésére.

5.9. Átvétel
A Vevő a megrendelt árut a rendeléskor kiválasztottaknak és K4K KER Kft. által visszaigazoltan
elfogadottaknak megfelelően személyesen vagy a Vevő megadott szállítási címén a visszaigazoló e-
mailben jelzett időintervallumban futárszolgálat által történő házhozszállítás keretében veheti át.



5.10.  Szállítás

5.10.1 Szállítók

A K4K KER Kft-től megrendelt termékek kiszállítását vagy saját logisztikai rendszerével végzi, vagy
az alábbi valamelyik külsős vállalkozót bízza meg:

Magyar Posta Zrt- MPL Logisztikai Üzletág (Magyar Posta Zrt., Székhely: 1138 Budapest,
Dunavirág utca 2-6., Cg. 01-10-042463, adószám: 10901232-2-44, levelezési cím: 1540
Budapest, honlap: www.posta.hu); 

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (Székhely: 2351 Alsónémedi,
GLS Európa utca 2., Cg. 13-09-111755, adószám: 12369410-2-44); 

DPD Hungária Kft.   (székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép. Cg.01-09-888141,
adószám: 13034283-2-42.)  

Raben Trans European Hungary Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 31., cg.
13-09-077789, adószám: 10225912-2-44) 

/a szállításokkal kapcsolatos bővebb információkért látogassa meg a kazanstore.hu/szallitas
oldalunkat/

5.10.2. Kiszállítási díjak

Amennyiben a vásárlás összege 50.000 Ft feletti, ingyenes a kiszállítás.

Amennyiben rendelésének az összértéke nem éri el az 50.000 Ft-ot, de nagyobb 15.000 Ft-nál, a
házhozszállítási díj bruttó 2.400 Ft, 15.000 Ft alatti rendelésekre bruttó 1.400 Ft.

A feltüntetett díjak nem egyeznek meg a K4K KER Kft. által megbízott logisztikai szolgáltatók által
felszámított szállítási díjakkal.

5.10.3. Kiszállítás módja

A) SZÁLLÍTÁS MPL FUTÁRSZOLGÁLATTAL:

A Magyar Posta a postacsomagok kézbesítését munkanapokon 08:00 és 17:00 óra között kétszer
kísérli meg. A kiszállítás és a kézbesítés kaputól-kapuig szolgáltatást jelent. Az MPL futár a Magyar
Posta ÁSZF-je és a megkötött közös szerződés szerint nem köteles a kiszállított küldeményt
kapun/épületen belül kikézbesíteni vagy mozgatni.

A 40 kg alatti küldeményeket a Magyar Posta MPL futárszolgálata (kis zöld autó) egy szállító futárral
kézi erővel mozgatva kézbesíti. A 40 kg feletti küldeményeket a Magyar Posta MPL emelő hátfalas
autóval szállítja, a küldeményt pedig kézi emelő segítségével mozgatja a sofőr futár a
Megrendelő/Címzett kapujáig. Mindkét esetben az MPL futár nem hagyhatja el a gépjárművét, tehát
emeletre, kapun belüli egyéb helyre nem tud kézbesíteni.



A küldemények kiszállítását az MPL futár (egymást követő munkanapokon) kétszer kísérli meg.

A személyes kézbesítés érdekében a címzett köteles biztosítani a címhely egyszerű
beazonosíthatóságát valamint könnyű és biztonságos megközelítését (pl: lépcsőházi kulcs, kapukód
rendelkezésre bocsátása, az állattartás szabályainak betartása). A címzetten kívüli egyéb jogosult
átvevő a polgári jog általános szabályai szerint felel a postai küldemények címzett részére történő
átadásáért.

Az első kézbesítés során az MPL futár a címzett vagy annak meghatalmazottjának beazonosítását
követően először az utánvét összeg beszedését végzi el, amennyiben a küldemény postai utánvéttel
került feladásra. Majd átadja a küldeményt címzett vagy annak meghatalmazottja részére.

Az utánvét összeg kifizetése, vagy akár az utánvét nélküli küldemény átvétele előtt nagy
alapossággal és körültekintéssel kell ellenőrizni a postai küldemény csomagolását, annak épségét.
Amennyiben bármilyen sérülést tapasztal a címzett a küldeményen, akkor vagy azonnal
megtagadhatja a küldemény átvételét, vagy helyszíni átvételkor hívja fel az ügyfélszolgálatunkat a
további teendőkről.

Amennyiben az első kézbesítési kísérlet sikertelen, akkor a címiraton feltüntetett címzetti
magyarországi telefonszámon a Posta – az értesítő hátrahagyását megelőzően – megkísérli
egyeztetni a másodszori kézbesítés időpontját. A telefonszám hiánya, illetve az egyeztetési kísérlet
sikertelensége esetén a Posta csomag küldemény érkezéséről és a kézbesítés megkísérléséről
értesítőt hagy hátra, melyen feljegyzi a kézbesítési kísérlet dátumát (hónap, nap, időpont) és azt a
telefonszámot, amelyen a másodszori kézbesítés időpontját a címzett egyeztetheti. A címzett által (az
értesítő alapján) kezdeményezett egyeztetés elmaradása esetén a csomag küldemény kézbesítésének
másodszori kísérletére a következő munkanapon kerül sor.

A második kézbesítési kísérlet sikertelensége esetén a Posta a címhelyen ismételten értesítőt hagy,
melyen feltünteti azt a kézbesítési pontos, illetve rendelkezésre tartási (őrzési) időt, ahol és ameddig
a postacsomag küldeményt a jogosult átveheti.

A postacsomag küldemények a kézbesítési ponton a két kézbesítési kísérlet között nem vehetők át, a
címzett vagy egyéb jogosult átvevő a postacsomag küldeményt csak a második kézbesítési kísérletet
követően veheti át.

Lehetőség van délutáni kiszállításra is 40 kg alatti küldemények esetén bizonyos településeken.
Délutáni kézbesítés esetén a Magyar Posta postacsomag kézbesítését 17:00 és 20:00 óra között is
megkísérli. Ez nem zárja ki azt, hogy a Magyar Posta a postacsomag küldemény kézbesítését
általános (08:00 és 17:00 óra között) időpontban is megkísérelje. Ha a vállalt időpont előtt történő
kézbesítési kísérlet sikertelen, akkor a vállalt időben történő kézbesítés számít első kézbesítési
kísérletnek. Ezen időintervallumban történő kézbesítési kísérletet a Posta csak a honlapján közzétett
DÉLUTÁNI ÉS SZOMBATI KÉZBESÍTÉS dokumentumban közzétettek szerinti településeken vállalja.

Délutáni kézbesítést ellátó postai kézbesítési helyek az alábbi linken érhetőek el:

https://www.posta.hu/static/internet/download/PASZF_KI16_Delutani_es_szombati_csomagkezbesites
t_ellato_postai_szolgaltatohelyek.pdf

Az MPL futárszolgálattal feladott küldeményekről az alábbi módon tud tájékozódni:

A küldemény feladását követően a Magyar Posta MPL-től kapott E-mailben, melyben megtalálja
küldemény feladásának a dátumát, a feladott küldemény(ek) azonosítóját, postai utánvét esetén az
utánvét összeget, valamint a postai MPL ügyfélszolgálat telefonos és email-es elérhetőségeit. A

https://www.posta.hu/static/internet/download/PASZF_KI16_Delutani_es_szombati_csomagkezbesitest_ellato_postai_szolgaltatohelyek.pdf
https://www.posta.hu/static/internet/download/PASZF_KI16_Delutani_es_szombati_csomagkezbesitest_ellato_postai_szolgaltatohelyek.pdf


küldemény(ek) nyomon követése az MPL által megküldött e-mailben lévő küldemény azonosítóra
klikkelve érhető el.

Az MPL futárszolgálat szállítási feltételeiről további részleteket a Magyar Posta hivatalos weboldalán
található Postai Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei oldalon „Általános Szerződési
Feltételek”-ben, illetve az MPL Üzleti Csomag Fuvarozási Szolgáltatás oldalon található „MPL Üzleti
csomag fuvarozási szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei” –ben tájékozódhat:

https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf/postai_aszf

https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf/egyeb_aszf_1

B) SZÁLLÍTÁS DPD FUTÁRSZOLGÁLATTAL

A DPD futárszolgálat a 50 kg alatti csomagküldemények kézbesítését várhatóan a felvételt követő
munkanapon 8-18 óra között végzi, Magyarország területén, háztól házig szállítással.

KISZÁLLÍTÁS MENETE DPD FUTÁRSZOLGÁLATTAL

A csomagküldemények kiszállítását a DPD futárszolgálat kétszer kísérli meg. (egymást követő
munkanapokon)

A DPD a Címzettet az által megadott e-mail-címre küldött elektronikus levélben értesíti a Küldemény
felvételi napján, valamint a kiszállítás napján. Az e-mail-es értesítő tartalmazza a Küldemény
csomagszámát, az esetleges utánvét összegét, a Feladó, valamint a Címzett adatait és a kézbesítés
várható idejét.

Amennyiben a kiszállítás napja nem megfelelő a Címzett részére, az e-mail-ben szereplő link
segítségével a kézbesítés napját át tudja ütemezni másik napra. A kézbesítés elhalasztásának
maximális hossza 5 banki nap. 

A DPD a küldemény kiszállításának napján a Címzettnek a reggeli órákban újabb e-mailt küld,
amelyben a küldeményének a várható kiszállítási idősávjáról (1 órás periódus) értesíti, így megtudja,
hogy mely egyórás idősávon belül számíthat a DPD futár érkezésére. A fenti értesítés tájékoztató
jellegű – figyelemmel a szolgáltatás jellegére, közlekedési és egyéb akadályok merülhetnek fel! Az
egy órás periódus a Címzett által nem módosítható.

Ha a Küldemény kézbesítése első alkalommal nem járt sikerrel, a DPD írásbeli értesítő formájában
tájékoztatja a Címzettet erről a tényről, és a Küldemény a DPD depóba visszakerülve a hiba okát
egyértelműen azonosító szkennelést kap. Ezt követően a DPD a következő munkanapon ismét
megkísérli a kézbesítést. Ha ez is sikertelen, a Címzettnek még lehetősége nyílik arra, hogy a
második írásbeli értesítő elhelyezése utáni hét (7) napon belül a DPD-vel telefonon megbeszéljen egy
harmadik időpontot (véghatáridő), amikor átveheti a Küldeményt. 

A címzett a személyes kézbesítés érdekében köteles biztosítani a címhely könnyű és biztonságos
megközelítését. A gépkocsivezető a kézbesítéskor nem várakoztatható, várakoztatás esetén a
kézbesítés megszakítható.

KÜLDEMÉNY ÁTVÉTELE

A Küldemény átvevője köteles az átvételkor a Küldeményt a futár jelenlétében megvizsgálni és
nyilvánvaló, a Küldemény külső csomagolásán észlelt, felismerhető károk esetén felbontani és a
felismerhető hiányosságokról, vagy egyéb károkról a futárral közösen a sérülés jellegét, mértékét,

https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf/postai_aszf
https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf/egyeb_aszf_1


feltehető okát, valamint a kár részletes leírását tartalmazó jegyzőkönyvet felvenni, továbbá a
sérülést és a kárt a feladónak, azaz  K4K KER Kft.-nek az alábbi elérhetőségeken haladéktalanul
bejelenteni. Az átvevő köteles minden ésszerű intézkedést megtenni a kár enyhítése érdekében.

Küldemény sérülése/hiányossága esetén értesítendő:

06-30-616-7405, vagy 06-42-596-240 (Reklamációs mellék) 

kazanstore@gmail.com 

A kézbesítés csak az utánvét kifizetése (ha van), és az átvételi igazolás (kézi vonakód-leolvasóban
elektronikus úton is) aláírása után történik meg, a címzett azt megelőzően nem ellenőrizheti a
csomag tartalmát.

Címzett megrendelőnek lehetősége van a küldemény átvételkor bankkártyás fizetésre is,
amennyiben azt a megrendelés leadásakor jelezte, megjegyzésben megadta.

A kézbesítést a címzett aláírásával elektronikus úton hitelesíti, vagy annak hiányában a DPD és
partnerei által kiállított nyomtatványon kerül sor a kézbesítés igazoltatására.

Amennyiben külsérelmi nyom nincsen és kibontás után láthatóan sérült a termék vagy hiányos,
akkor címzettnek kell feladót értesítenie szintén a fenti elérhetőségeken, és jelezni az esetet átvételt
követő 3 munkanapon belül. Ennek a határidőnek az elmulasztása jogvesztő.

FONTOS! Sérült küldemény esetén a címzett, azaz a vevő kárát csak abban az esetben tudjuk
kártéríteni, ha a küldemény rendelkezik vagy a helyszínen, azaz átvételkor felvett jegyzőkönyvvel,
vagy utólagos, nem látható sérülés, hiányosság esetén címzett ezen jogvesztő 3 munkanapon belül
jelezte a kárt, panaszt feladó/eladó részére.

A fent leírt 3 munkanapos jogvesztő határidőt követően jelzett panasz esetén a címzett már sem a
DPD sem pedig a feladó felé nem élhet kárigénnyel, mivel innentől nem igazolható egyértelműen a
sérülés keletkezésének helye, módja és ideje.

Abban az esetben, ha a DPD futárszolgálattal egyeztetett harmadik időpontban történő kiszállítás is
sikertelen – a Vevőnek felróható okból – ,és a küldemény ezt követően visszakerül az eladó
raktárába, akkor az Eladó törli vevő megrendelését.

Amennyiben a későbbiekben mégis szeretné a törölt rendelésben foglaltak kiszállítását, akkor azokat
újra meg kell rendelnie a Webáruházban, ebben az esetben a kifizetett vételárat az Eladó az új
megrendelésbe beszámítja, a szállítás díját azonban ismét felszámítja. 

Címzett természetesen jogosult arra, hogy a panaszával kapcsolatban közvetlenül az DPD-hez is
forduljon, vagyis címzett általi kárbejelentést tegyen. Ebben az esetben viszont, ha a vevő, azaz a
címzett kíván kártérítési igénnyel élni a futárszolgálat felé, akkor a küldeményen keletkezett
bármilyen nemű kárát a futárszolgálat téríti meg (indokolt esetben), melynek a várható átfutási ideje
a beadást követő 30 naptári nap. Címzett megrendelő ezen esetben már a feladó, azaz a K4K KER
Kft. felé semmilyen kárigénnyel nem élhet!

INFORMÁCIÓ A DPD FUTÁRSZOLGÁLATTAL FELADOTT KÜLDEMÉNYEKRŐL

Megrendelőink a DPD futárszolgálattal feladott küldemények szállítási állapotáról az alábbi módokon



tájékozódhat:

Küldeménynyomkövetés: A feladást követően megküldött értesítő e-mailben lévő
küldeményazonosítóra hivatkozva, a https://www.dpd.com/tracking/(lang)/hu_HU  weboldalon
található Tracking információs ablakban.

Címmódosítás, átütemezés: Amennyiben a kézbesítés napja vagy a kézbesítési cím nem megfelelő, a
feladáskor megküldött értesítő emailben lévő hivatkozásra kattintva, illetve
a https://netcsomagom.dpd.hu/oldalon változtathatja meg a kézbesítés napját, illetve címadatait.

Gyorsan és egyszerűen kérhet telefonon információt a DPD vevőszolgálat elérhetőségén: Hétfőn
7.00-19.00 óráig, Keddtől - Péntekig 08.00 – 18.00 óraig +36/1-501-6200 telefonszámon.

A  DPD futárszolgálat szállítási feltételeiről illetve további részletekről
a https://www.dpd.com/hu weboldalán található „Általános Szerződési Feltételek”-ben
tájékozódhat: https://www.dpd.com/hu/home/szallitas/aszf

C) RABEN SZÁLLÍTÁS

A Raben futárszolgálattal visszaigazolt egyedi megrendelések feladása és kiszállítás az alább leírtak szerint
történik:

Egyedi küldeménynek számítanak azok a termékek, amelyek terjedelmének és magasságának
függvényében egyedi szállítást igényelnek. (jellemzően a 180 cm-t meghaladó magasságú/szélességű
termékek)

A Raben Traqns European Hungary Kft. a küldemények felvételét és kiszállítását gyűjtőfuvarban
végzi. A küldemény felvételére a tájékoztató emailben megadott napon érkezik ki a Raben
futárszolgálat a feladó, azaz a K4K KER Kft. adott telephelyére 8-17 óra között.

A küldemény(ek) kiszállítása munkanapokon, normál munkaidőben (8:00-17:00 között) történik.
Mivel gyűjtő szállításban terítő körök vannak, minden esetben próbálják adott napon, vagyis a
feladást követő munkanapon a régió kiszállításait, felvételeit a legoptimálisabban tervezni, ezért a
Raben futárszolgálat nem tud pontos időpontokat megadni a kiszállításra vonatkozóan. A Raben
jelenlegi rendszerében lehetőséget biztosít arra, hogy a sofőr érkezés előtt értesítse a címzettet,
illetve amennyiben a kiszállítás akadályba ütközik (hibás lerakási cím, nincs ott a címzett) a
megbízásban megadott kontakt telefonszámon megpróbálja a címzettet elérni.

Extrém esetben mikor mindenképp szükség van címzettnek információra a küldeményre
vonatkozóan, akkor az alábbi Raben ügyfélszolgálati elérhetőségeken tud direktben kapcsolatot
felvenni, és érdeklődni a szállítás állapotáról.

Raben ügyfélszolgálat:

Telefon: +36 24 502 000

E-mail: hungary.info@raben-group.com

RABEN KÜLDEMÉNY ÁTVÉTELE

A küldemény átvétele, az esetleges utánvét kifizetése előtt mindenféleképpen alaposan ellenőrizze a
küldemény külső csomagolását! Abban az esetben, ha bármilyen sérülést tapasztal a küldemény
csomagolásán, vagy már olyan jellegű a sérülés, amely a beltartalmat képző termék sérülésére is
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okot ad, akkor mindenféleképpen még átvétel előtt készítsenek a futárral jegyzőkönyvet, vagy
természetesen jogában áll súlyos sérülés esetén a küldemény átvételét megtagadni. Sérült
küldemény esetén a további kárügyintézés és a panasz elfogadásának feltétele, hogy a készült
jegyzőkönyv mellett a szállítólevélen mindenféleképpen tüntessék fel, hogy „a termék sérülten
érkezett”, valamint ha megtagadja az átvételt, akkor írják rá a csomagra is, hogy „átvételt sérülés
okán megtagadta”.

Ha címzett a küldeményt sérülten jegyzőkönyv nélkül veszi át, vagy fent leírtakat nem teljesíti
sérülés esetén, akkor már sem a szállítmányozó, sem pedig a feladó nem tudja a panaszt befogadni,
mivel ekkor már nem igazolható egyértelműen a szállítási sérülés, vagyis a terméken keletkezett
sérülés helye, módja és ideje.

RENDELKEZÉSEK

A webáruházban rendelt termékek kiszállítási sikertelensége – legyen az bármelyik szállítmányozó- ,
és ezáltal a megrendelés nem teljesítése nem róható fel a feladó részére abban az esetben, ha

ooa megrendelő által megadott szállítási cím nem megközelíthető a posta által használt
gépjárművek bármelyikével, 

ooa megrendelő rossz szállítási címet, telefonos elérhetőséget adott meg feladó részre, 

ooa megrendelő egyéb saját hibája, problémája okán nem veszi át a küldeményt. 

Szállítási sérülések

A K4K KER Kft. minden esetben meggyőződik arról, hogy a feladott áru sértetlen és a csomagolás
megfelelő, melyről fényképfelvételt is készíthet. Amennyiben a küldemény törékeny, sérülékeny,
illetve a tartalom jellege a különleges adatkezelést indokolja, abban az esetben az Eladó a
küldemény feladásakor egyértelműen rögzíti és feltünteti a címiraton a „sérülékeny, törékeny”
feliratot, biztosítva ezáltal a tőle elvárható kellő körültekintést a szállításból adódó esetleges
sérülések elkerülése érdekében.

Felhívjuk minden Vásárlónk figyelmét arra, hogy amennyiben a küldemény átvételekor akár
mennyiségi, akár minőségi hiányosságot vél felfedezni, vagy állapít meg, jogosult a Posta vagy DPD
futár jelenlétében kármegállapítási jegyzőkönyvet felvenni, illetve kérje is a jegyzőkönyv felvételét.
Amennyiben ilyen kármegállapítási jegyzőkönyvet nem vesznek fel, az jogvesztéssel jár.

Ha a részleges elveszés vagy a megsérülés a kézbesítéskor azonnal nem ismerhető fel, azt a
kézbesítéstől számított három munkanapos jogvesztő határidőn belül tudja Ön, mint Vevő a
Postához/DPD futárszolgálathoz vagy Cégünkhöz írásban bejelenteni. Minderre tekintettel felhívjuk
minden Vásárlónk figyelmét, hogy az áru átvételét követő 3 munkanapon belül minden esetben
vizsgálja már az árut, hogy az a szállításkor nem sérült-e/ nem hiányos e, mivel a szállításból eredő
kár érvényesítésére kizárólag ezen 3 munkanapon belül van lehetőség. A kárigény elbírálásához a
teljes küldeményt – a tartalmat a teljes belső és külső csomagolással együtt – kell a Posta
rendelkezésére bocsátani, így azt közvetlenül a Vevő tudja eljuttatni a Postához. A kármegállapítási
jegyzőkönyv mintáját az Általános Szerződési feltételek végén található linkre kattintva töltheti le.

Az áruban a szállításból eredően bekövetkezett károkért a K4K KER Kft. felelősséget nem vállal.

https://kazanstore.hu/aszf#dokumentumok


5.10.4. Kézbesítés menete

A nezkazan.hu portálon megtalálható termékek szállítási határideje termékenként változó. Az
általános teljesítési határidő 3-10 munkanap. Egyes termékek készleten vannak, míg másik alacsony
vevői igények miatt csak megrendelésre érkeznek, ezért az ilyen termékek várható szállítási idejéről
az Eladó a Vevőt telefonon és/vagy írásban értesíti. Az első kézbesítési kísérlet sikertelensége
esetén, a címiraton feltüntetett címzetti magyarországi telefonszámon a Magyar Posta – az értesítő
hátrahagyását megelőzően – megkísérli egyeztetni a másodszori kézbesítés időpontját. A telefonszám
hiánya, illetve az egyeztetési kísérlet sikertelensége esetén a Magyar Posta a csomag küldemény
érkezéséről és a kézbesítés megkísérléséről értesítőt hagy hátra, melyen feljegyzi a kézbesítési
kísérlet dátumát (hónap, nap, időpont) és azt a telefonszámot, amelyen a másodszori kézbesítés
időpontját a Címzett egyeztetheti. A Címzett által (az értesítő alapján) kezdeményezett egyeztetés
elmaradása esetén a csomag küldemény kézbesítésének másodszori kísérletére a következő
munkanapon kerül sor. A második kézbesítési kísérlet sikertelensége esetén a Magyar Posta a
címhelyen ismételten értesítőt hagy, melyen feltünteti azt a kézbesítési pontot, illetve rendelkezésre
tartási (őrzési) időt, ahol és ameddig a postacsomag küldeményt a jogosult átveheti. A postacsomag
küldemények a kézbesítési ponton a két kézbesítési kísérlet között nem vehetők át, a címzett vagy
egyéb jogosult átvevő a postacsomag küldeményt csak a második kézbesítési kísérletet követően
veheti át.

5.10.5. Felelősségvállalás a kézbesítésért

A postai kiszállítás sikertelensége, és ezáltal a megrendelés nem teljesítése nem róható fel a feladó
részére abban az esetben, ha

a.a Vevő által megadott szállítási cím nem megközelíthető a Magyar Posta által használt1.
gépjárművek bármelyikével, 

b.a Vevő rossz szállítási címet, telefonos elérhetőséget adott meg Feladó (Eladó) részre, 2.

c.a Vevő egyéb saját hibája, problémája okán nem veszi át a küldeményt. 3.

A Magyar Posta szállításával kapcsolatos további részleteket, információkat a Magyar Posta
honlapján található Általános Szerződési Feltételeiben (ÁSZF-ben) olvashat.

A K4K KER Kft. a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének
figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések
érvényesítése céljából kezeli és az érintett, fent említett szállítást végző szolgáltató felé továbbítja a
Vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat.

5.11. Hírlevélre történő feliratkozás
Azon Vevők, akik regisztráláskor a „Szeretnék e-mailben értesülni az akciókról” mellett lévő kockát
kipipálták, és ezáltal jelezték, hogy „a jövőben igényt tartanak a webáruház által küldött
hírlevelekre”, a K4K KER Kft. e-mail címét rögzíti a Hírlevélre feliratkozottak között és ekként a
jövőben hírleveket küld részére. A hírlevélre történő feliratkozást követően a K4K KER Kft.
visszaigazoló e-mailt küldd a Vevő részére, melyben tájékoztatja a leiratkozás lehetőségéről és
módjáról is.



6./ Elállási jog
A K4K KER Kft. tájékoztatja Vevőit, hogy a megrendelt termék esetében a Fogyasztói minőségben
eljáró Vevőt elállási jog illet meg a 45/2014. (II.26) Korm. rendelet 29.§ d) és e) pontja alapján.
Kivételt képez ez alól, ha a Vevő a rendelés feladása után 1 napon belül jelzi a K4K KER Kft. részére
elállási igényét.

Amennyiben a Vevő a megrendelt áru ellenértékét a futárnak nem adja át, abban az esetben a K4K
KER Kft. a szerződéstől elállhat. Megilleti a K4K KER Kft. az elállás joga abban az esetben is,
amennyiben olyan áru megrendelése történt, amely a készletből kifogyott, és azt a K4K KER Kft. már
nem tudja megfelelő időn belül beszerezni. Elállás esetén a K4K KER Kft. azonnal felveszi a Vevővel
a kapcsolatot egyeztetés, és a felek megállapodása alapján a megrendelt termék más termékre
történő szerződésmódosítása céljából, amennyiben a Vevő ezt nem fogadja el, a Vevő által
esetlegesen már megfizetett összeget a K4K KER Kft. 15 napon belül visszautalja a Vevő
bankszámlájára.

6.1. Elállási jog gyakorlásának menete
Fogyasztó (kizárólag önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében
eljáró természetes személyek, civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet,
mikro, kis-és középvállalkozás részére) a fogyasztóvédelmi törvény szerint az az önálló foglalkozásán
és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut
vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció,
ajánlat címzettje. A Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a

a.terméknek, 1.

b.több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,2.
az utoljára szolgáltatott terméknek, 

c.több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy3.
darabnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi
átvételének napjától 

számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. A Fogyasztó az elállási
jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is
gyakorolhatja. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű
nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán a K4K KER Kft. székhelyére vagy elektronikus úton küldött
levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a K4K KER Kft.
részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt
vagy az elállási nyilatkozat - mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent
megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a K4K KER Kft. részére. A Fogyasztót
terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek
megfelelően gyakorolta. A K4K KER Kft. e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási
nyilatkozatának megérkezését. 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 K4K KER Kft.-nek. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-



mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe az K4K KER
Kft. a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára,
hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. A Fogyasztó elállás esetén köteles a
megrendelt terméket a K4K KER Kft. címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási
nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül,
ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék K4K KER Kft. címére
történő visszaküldésének közvetlen költsége a Fogyasztót terheli. A K4K KER Kft.-nek az utánvéttel
visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az
elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. Tájékoztatjuk, hogy a Vevő, mint
Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az
a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot
meghaladó használat miatt következett be. Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de
legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a K4K KER
Kft. visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási
(kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel,
hogy a Fogyasztó a K4K KER Kft. által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő
fuvarozási módot választott. A K4K KER Kft. jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg
vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte:
a kettő közül a K4K KER Kft. a korábbi időpontot veszi figyelembe. Elállás esetén a K4K KER Kft. a
Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon
téríti vissza, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását
adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem
terheli.

6.2. A Fogyasztót megillető elállási jog alóli kivételek
A Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát az alábbi, a K4K KER Kft. által eladott termékek
tekintetében:

a.olyan termék tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac a K4K KER Kft. által nem1.
befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ; 

b.olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy2.
kifejezett kérésére állított elő az Eladó, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a
Vevő személyére szabtak; 

c.olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból3.
az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 

d.olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul4.
vegyül más termékkel. 

6.3. Elállási nyilatkozat minta
Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt vagy az
alábbi linken keresztül elérhető elállási nyilatkozat - mintát is.



Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: K4K Ker Kft. (levelezési cím: 4551 Nyíregyháza-Oros Friss u. 49., e-mail cím:
kazanstore@gmail.com)
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási
jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló
szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt

7./ Hibás teljesítés, kellékszavatosság,
jótállás
A K4K KER Kft. minden esetben meggyőződik arról, hogy a feladott áru sértetlen és a csomagolás
megfelelő, melyről fényképfelvételt is készít. Amennyiben a küldemény törékeny, sérülékeny, illetve
a tartalom jellege a különleges adatkezelést indokolja, abban az esetben az Eladó a küldemény
feladásakor egyértelműen rögzíti és feltünteti a címiraton a „sérülékeny, törékeny” feliratot,
biztosítva ezáltal a tőle elvárható kellő körültekintést a szállításból adódó esetleges sérülések
elkerülése érdekében.

Felhívjuk minden Vásárlónk figyelmét arra, hogy amennyiben a küldemény átvételekor akár
mennyiségi, akár minőségi hiányosságot vél felfedezni, vagy állapít meg, jogosult a Posta
jelenlétében kármegállapítási jegyzőkönyvet felvenni, illetve kérje is a jegyzőkönyv felvételét.
Amennyiben ilyen kármegállapítási jegyzőkönyvet nem vesznek fel, az jogvesztéssel jár.

Ha a részleges elveszés vagy a megsérülés a kézbesítéskor azonnal nem ismerhető fel, azt a
kézbesítéstől számított három munkanapos jogvesztő határidőn belül tudja Ön, mint Vevő a Postához
írásban bejelenteni. Minderre tekintettel felhívjuk minden Vásárlónk figyelmét, hogy az áru átvételét
követő 3 munkanapon belül minden esetben vizsgálja már az árut, hogy az a szállításkor nem sérült-
e, mivel a szállításból eredő kár érvényesítésére kizárólag ezen 3 munkanapon belül van lehetőség. A
kárigény elbírálásához a teljes küldeményt – a tartalmat a teljes belső és külső csomagolással együtt
– kell a Posta rendelkezésére bocsátani, így azt közvetlenül a Vevő tudja eljuttatni a Postához. A
kármegállapítási jegyzőkönyv mintáját jelen ÁSZF végén található linkre kattintva töltheti le.

Az áruban a szállításból eredően bekövetkezett károkért a K4K KER Kft. felelősséget nem vállal.

7.1 Hibás teljesítés
A K4K KER Kft. hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a
szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan az
Eladó, ha a Vevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés
időpontjában ismernie kellett. A K4K KER Kft. a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

7.2 Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 
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Ön a K4K KER Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt
érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? 

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

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

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

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? 

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

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 K4K KER
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.

7.3 Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. 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.

7.4. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 

Hibás teljesítés esetén szerződés 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a K4K KER Kft.



jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?  

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

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól? 

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 1. és a 2. pontban meghatározott
jogosultságoktól függetlenül megilletik.

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

szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, 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.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

-  elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott
jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével
összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan
állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a
fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő
határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a
kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a
vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy
mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a
vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként



indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három
munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan
többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a
rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére
figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A
vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül
elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként
nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a
javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és
visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

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

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett
működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére
bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az
ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján
kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok
az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti.

8./ Jogérvényesítési lehetőségek
8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja, jogérvényesítési
lehetőségek

8.1.1. Panaszügyintézés helye

A Vevő az áruval vagy a K4K KER Kft. tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi
elérhetőségeken terjesztheti elő: Levelezési cím: 4551 Nyíregyháza-Oros, Nyíregyházi út 9., e-mail:
kazanstore@gmail.com, Kravecz Károly ügyvezető

8.1.2. Panaszügyintézés módja

A K4K KER Kft. a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli
panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vevő a panasz
kezelésével nem ért egyet, akkor a K4K KER Kft. a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig őriz, a

mailto:kazanstore@gmail.com


panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.  K4K KER Kft. a jegyzőkönyv egy példányát
személyesen (üzlethelyiségben) közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vevőnek átadni köteles, vagy
ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint
köteles. A K4K KER Kft. a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával
közölt szóbeli panasz esetén a Vevőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a
jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a K4K KER Kft. az írásbeli panaszra
vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített
panaszt a Vevő egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz
visszakeresését. A K4K KER Kft. a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben
megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz
elutasítása esetén K4K KER Kft. az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vevőt.

8.1.3. Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a
lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság
dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a
fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt
található: http://www.kormanyhivatal.hu/

8.2 Jogvita
Amennyiben a K4K KER Kft. és Vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a K4K KER Kft.-
vel való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vevő
számára:

a.Békéltető testület eljárásának kezdeményezése a Fogyasztó lakóhelye szerint illetékes1.
békéltető testületnél. A területileg illetékes békéltető testületek listáját ide kattintva töltheti
le: „http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek”.  

A vállalkozásnak a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettsége van.

b.Bírósági eljárás kezdeményezése fogyasztói jogviták online rendezése: A fogyasztói jogviták2.
online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv
módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i
524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az
Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től
vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói
jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára. A rendelet hatálya közvetlenül
kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi
vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a fogyasztó
között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói
jogvita merül fel. Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén, uniós webáruházzal fennálló
vitáját Magyarországon kizárólagosan a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő
békéltető testület dönti el. Ahhoz, hogy az online vitarendezési platformot használni tudja,
előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében. Az online vitarendezési
platformot az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően az alábbi link
segítségével érheti el: http://ec.europa.eu/odr Az oldal betöltését követően válassza ki a kívánt
nyelvet, jelentkezzen be és kövesse az oldal utasításait. Amennyiben a határon átívelő online
vitarendezéssel kapcsolatosan további kérdése merülne fel, a Budapesti Békéltető Testület tud
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részletes felvilágosítást adni Önnek.   A Budapesti Békéltető Testület: 1016 Budapest, Krisztina
krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím:
bekelteto.testulet@bkik.hu, onlinevita@bkik.hu Fax: 06 (1) 488 21 86 Telefon: 06 (1) 488 21
31    

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.hu;
mbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525,
06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu;
mariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III.
em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér
4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető
Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III.
emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621,
06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu



Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III.
emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

9./ Sütik, cookie-k
A K4K KER Kft. Honlapján cookie-kat használ, melyről részletesen az Adatvédelmi Tájékoztató
„Sütik, cookiek során történő adatkezelés” fejezetében olvashat.

10./ Dokumentumok

a. Általános szerződési feltételek Letöltés1.

b.Elállási, felmondási tájékoztató Letöltés2.

c.Elállási nyilatkozat Letöltés3.

d.Termékszavatosság, kellékszavatosság, jótállás Letöltés4.

e.Üzlethelyiségen kívülitörténő értékesítés Letöltés5.

f.Magyar Posta kármegállapítási jegyzőkönyv mintája Letöltés6.

g.Magyar Posta fuvarozási ÁSZF-jének kivonata: 15. és 16. pontok Letöltés7.

A Honlapon történő vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak
ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A
K4K KER Kft-t nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes
hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.  

https://netkazan.hu/data/doc/kazanstore_aszf.pdf
https://netkazan.hu/data/doc/elallasi_felmondasi_tajekoztato_kazanstore.pdf
https://netkazan.hu/data/doc/elallasi_nyilatkozat_minta.docx
https://netkazan.hu/data/doc/kellekszavatossag_termekszavatossag_jotallas_tajekoztato_kazanstore.pdf
https://netkazan.hu/data/doc/kotelezo_tajekoztato_uzlethelyisegen_kivuli_ertekesites_huperion.pdf
https://netkazan.hu/data/doc/karteritesi-igeny-bejelento-minta.pdf
https://netkazan.hu/data/doc/easzf_i_mpl_uzleti_csomag_fuvarozas_aszf-15-16_pontja.pdf


Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020. augusztus 01.

A kazanstore.hu adatkezelési tájékoztatója

https://netkazan.hu/adatvedelem

