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Alapvető rendelkezések 
I.A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre és a  jelen Szabályzat értelmezésére a 
magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(„Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a 
fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) 
Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.  A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a 
felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 

II. A jelen Szabályzat 2017. április hó 18. nap napjától hatályos és visszavonásig hatályban 
marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. Felhasználók a weboldalak 
használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi 
szabályozás automatikusan érvényes. 

III.Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által 
üzemeltetett gyogynovenybolt.com weboldalra, akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a 
webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a 
Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére. 

IV. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon 
megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos az oldalon megjelenő 
tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és 
értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre  

I. A kínált termékek az alábbiak szerint kategorizálhatóak:  

• Vitaminok 

• Táplálék kiegészítők 

• Haj és testápolók 

• Egyéb termékek 
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A megjelenített termékek on-line megrendelhetők Magyarország területére és lehetőség van a 
 személyes átvétellel történő vásárlásra is. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak 
forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, viszont nem tartalmazzák a házhoz 
szállítás díját. Csomagolási költséget nem számolunk fel. 

II. A webshopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót 
jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, 
illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a gyogynovenybolt.com oldalon 
megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt. 

III.Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat 
az akcióról és annak pontos időtartamáról. 
 
 
  

Rendelés menete 
1. A vásárlás regisztráció nélkül is lehetséges 

2. Felhasználó a megvásárolni kívánt terméknél taláható „kosárba” gombra kattint és a 
kosárban a termékek rendelési mennyiségét beállítja (darabszámát) 

3. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát jobb felül a „kosár megtekintése ” 
 ikonra kattintva. 

4. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a 
„Tovább nézelődöm ” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a 
megvásárolni kívánt termék darabszámát. A termékek mellett levő „termék törlése” ikonra 
kattintva törölheti az adott terméket. Mennyiség véglegesítését követően automatikusan 
frissül a kosár tartalma, ha minden terméket a kosárba helyezett és meg szeretné 
vásárolni őket, akkor kiválasztja a "Pénztár " gombot. 

5. Felhasználó eldönti, már regisztrált vásárlóként szeretne-e belépni, új vásárlóként kíván 
regisztrálni. Ha korábban már vásárolt áruházunkban, úgy megadja a korábbi regisztráció 
során megadott e-mail címet és jelszavát. Ha új vásárlóként szeretne regisztrálni, 
megadja a vásárláshoz szükséges adatokat, amelyeket a rendszer eltárol, és a 
legközelebbi vásárlás alkalmával már csak be kell jelentkezni. Felhasználó kiválasztja a 
szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők: kiszállítás 
utánvéttel vagy személyes átvétel és helyben történő fizetés ( 1111 Bp. Karinthy F. út 20 
vagy 1123 Győri út 1) Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a 
termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba 
felismerése vagy módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő 
ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy 
bármely fél elálljon a szerződéstől. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és 
visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A csomag a  számlát tartalmazza 
kiszállításkor. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, 
és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv 
felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv 
nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon 
történik 8-17 óra közötti időszakban. 
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6. A ”rendelés váglegesításe” gombra kattintva tudja elküldeni rendelését. 

Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden 
esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. 

1. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. 
Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a 
szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 24 órán belül 
Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses 
kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a 
Szolgáltatóhoz, vagy az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára 
hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a 
visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott 
meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud 
üzenetet fogadni.                                                                                                

2. A megrendelések feldolgozása és teljesítése 
A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés 
feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, 
amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. 
Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor 
tudja teljesíteni a megrendelését. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól 
számított 7-10 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés 
időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában 
meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a 
megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül 
köteles a szerződés szerinti teljesítésre. 

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert nem áll 
rendelkezésére a rendelt termék, erről haladéktalanul tájékoztatja a Felhasználót és alternatív 
terméket ajánl. Amennyiben az alternatív terméket Felhasználó nem fogadja el, azt úgy tekintjük, 
hogy a Felhasználó elállt a megrendeléstől. 

Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy 
teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést 
követően kerülhet sor. 

Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy 
rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. 
 
  

  

Átvételi módok 
• Személyes Átvétel 

• Házhozszállítás 

  

Fizetési módok 



• Fizetés készpénzben (személyes átvételkor, házhozszállítás esetén átvételkor) 

• Banki átutalással (Megrendeléskor Szolgáltató egy elektronikus díjbekérő számlát küld, 
melyen feltüntetésre kerülnek az átutaláshoz szükséges adatok: bankszámlaszám, 
valamint a megrendelési szám, amit a közlemény rovatban kell feltüntetni. A termékek 
átvétele illetve kiszállítása a pénzügyi teljesítés feldolgozását követően lehetséges, 
melynek elkészüléséről Szolgáltató e-mailben tájékoztatja Felhasználót.  

 
 
Szállítási díjak 
- Személyes átvétel üzleteinkben: ebben az esetben nincs szállítási költség. 

- Futárszolgálattal, utánvétes fizetési mód. A szállítási díj a a megrendelési folyamat során a 
vásárlás véglegesítése előtt látható. 
 
 Elállás joga  
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a 
vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 
szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon 
belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. 
A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 
26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával 
gyakorolhatja. 

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen 
Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. 

A boltban történő személyes átvétel nem minősül online vásárlásnak, így erre nem a 14 napos 
elállási szabály vonatkozik. 

A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalja e 
költség viselését. 

Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más 
költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó 
anyagi kárának megtérítését. 

Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót 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. 

A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát 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: 

• olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, vagy díja a pénzpiac 
vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt 
is lehetséges ingadozásától függ; 



• romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 

• olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai 
okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 

• olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul 
vegyül más termékkel; 

• 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; 

• olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett 
kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése 
céljából; 

• Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében 
haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a 
Felhasználó részére. 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot 
alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a 
hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a vásárlót semmilyen  
többletköltség nem terheli. 

Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására 
vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál 
semmiféleképpen sem később visszaküldeni Szolgáltató 1123 Bp. Győri út 1 címére. 

Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy 
átadja a termék (eke)t. 

A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli. 

Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, 
ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől 
eltérő kezelés miatt következett be. 

A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy 
Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő 
közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. 

Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató 
elérhetőségeinek valamelyikén írásban vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés 
alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával 
pedig a telefonon történő jelzését. E-mailben emlékeztetőt küldünk arról,hogy telefonon történt 
elállását rögzítettük, kérjük, hogy 14 napon belül küldje vissza a terméket utánvéttel a 1123 Bp. 
Győri út 1 címre, mi a termék visszaérkezését követően átutalással vagy készpénzben 
visszafizetjük Önnek  a termék vételárát vagy  amennyiben igényli, levásárolhatja annak értékét. 
Tájékoztatjuk, hogy a termék visszaküldésével járó költséget nem áll módunkban megtéríteni. 
Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el 



Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza 
Felhasználó Szolgáltató részére. 

Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem 
rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék 
visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra 
visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt. 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) 
Korm. rendelet itt érhető el. 

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el. 

Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található 
elérhetőségeken. 

Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló 
foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el. 

Jótállás, szavatosság, kellékszavatosság  

1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával? 

Felhasználó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben 
kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján? 

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást 
vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése 
lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan 
többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, vagy nem kérhette, úgy 
igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére 
Felhasználó is kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is 
elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét 
azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. 

3.Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét? 

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

4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 

Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

5. 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 Felhasználó igazolja, hogy a terméket, vagy a szolgáltatást 
a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk14030.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:HU:PDF


azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a 
teljesítés időpontjában is megvolt. 

Termékszavatosság 

6.Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával? 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy 
termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

7.Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján? 

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését 
kérheti. 

8.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. 

9.Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét? 

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

10.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 Felhasználónak 
kell bizonyítania. 

11.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, vagy 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. 

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági 
igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének 
eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, vagy kijavított részre vonatkozó 
kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 
 
 
  

Jótállás 
12.Milyen esetben élhet Felhasználó a jótállás jogával? 



Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet  alapján a webshopot üzemeltető vállalkozás jótállásra 
köteles. 

13.Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? 

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő 
átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe 
helyezés napjával kezdődik. 

14.Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól? 

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a 
hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt 
kellékszavatossági és jótállási igényt, vagy termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, 
egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból 
fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül 
megilletik. 

15.Szolgáltató nem tartozik jótállással, vagy szavatossággal a természetes elhasználódásból 
származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan 
kezelésből, túlzott igénybevételből, vagy a meghatározottól eltérő behatásokból, vagy egyéb, a 
termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek. 

A szavatossági igény esetén történő eljárás  

1.Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet 
rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el. 

2.A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak 
nyugtával). 

3. A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet 
köteles felvenni. 

4.A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell 
bocsátani. 

5.Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak 
bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás 
indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható 
módon köteles értesíteni a fogyasztót. 

6.A vállalkozás a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és 
azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni. 

7.A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon 
belül elvégezze 
 
 
  

Vegyes Rendelkezések  



1.Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek 
jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját 
maga követte volna el. 

2.Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné 
válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. 

3.Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás 
elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő 
lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a 
Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi 
feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben 
ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához. 

4.Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. 
 
  

Panaszkezelés 
1.Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes 
megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza 
van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, 
vagy levél útján is közölheti. 

2.Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló 
a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos 
álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a 
vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról 
jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.  

3.Az írásbeli panaszt az webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt 
elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az 
ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja. 

4.Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is: 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. 
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20. 
Központi telefonszám: +36 1 459 4800 
Faxszám: +36 1 210 4677 
E-mail: nfh@nfh.hu 

A tárhely-szolgáltató neve: Addmonte Ltd 
A tárhely-szolgáltató címe: 39 Withypitts, Crawley, RH10 4PJ, United Kingdom 
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info[kukac]addmonte.co.uk 

"5. 2016. február 15-től lesz elérhető az Európai Bizottság által létrehozott online vitarendezési 
platform (European Online Dispute Resolution (ODR) Platform), amely a webáruházak és az 
online vásárlók közötti esetleges jogviták rendezésére jött létre. Az ODR platform a következő 

mailto:nfh@nfh.hu


linken érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr/  
A platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében." 
 
  

A gyogynovenybolt.com Adatvédelmi Nyilatkozata 
Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató (a továbbiakban mint Adatkezelő) ezúton 
tájékoztatja a webáruházat igénybe vevő vásárlókat, böngészőket és egyéb látogatókat (a 
továbbiakban mint Felhasználókat) a webáruház üzemeltetésével kapcsolatosan általa kezelt 
személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a 
személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az 
érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Az Adatkezelő a Felhasználó által 
megadott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 
mindenkor hatályos rendelkezéseit betartva jár el, és a jelen Nyilatkozatnak megfelelően kezeli. 
A gyogynovenybolt.com használatával a Felhasználó elfogadja az Adatvédelmi Nyilatkozat 
rendelkezéseit, és kijelenti, hogy személyes és egyéb adatait önként, megfelelő tájékoztatás 
birtokában adta meg, és kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő az általa megadott 
személyes és egyéb adatait a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott célokra 
felhasználhassa. A Felhasználó nyilatkozik, hogy a webáruház, illetve annak szolgáltatásai 
használata során kizárólag saját, valós adatait adja meg. 

1. Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei 
 
A szolgáltató neve: Mega-Pharmalab Kft. 
A szolgáltató székhelye: 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 20 
A szolgáltató email címe: info@gyogynovenybolt.com 
Cégjegyzékszáma: 01-09-875048 
Adószáma: 13822408-2-43 
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 
Telefonszáma:  +3670/394-9009 
Bankszámlaszáma: UniCredit Bank 10918001-00000032-38660002 
 
A szerződés nyelve: magyar 
Képviselő: Laubál Krisztina 
Telefon: +3670/394-9009 
E-mail: info@gyogynovenybolt.com 

URL: www.gyogynovenybolt.com 

 
2. Az adatkezelés megnevezése 
 
a) Kapcsolatfelvétel a webáruház felületén online vásárlókkal. 
b) Kapcsolatfelvétel online hírlevélre regisztrálókkal. 
c) Kapcsolatfelvétel szolgáltatásokat (pl. szakszerű tanácsot, rendelést leadó stb.) kérő 
érdeklődőkkel. 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/
mailto:info@gyogynovenybolt.com
mailto:info@gyogynovenybolt.com
http://www.gyogynovenybolt.com


 
3. Az adatkezelés jogalapja 
 
a) webáruház felületén online vásárlók esetében: az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján az érintett 
önkéntes hozzájárulása. 
b) az online hírlevélre regisztrálók esetében: az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján az érintett 
önkéntes hozzájárulása. 
c) a szolgáltatásokat (pl. szakszerű tanácsot) kérő érdeklődők esetében: az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) 
bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. 

 
4. A kezelt adatok köre 
 
a) a webáruház felületén online vásárlók esetében: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, szállítási 
cím, számlázási cím, telefonszám. 
b) az online hírlevélre regisztrálók esetében: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím. 
c) a szolgáltatásokat (pl. szakszerű tanácsot) kérő érdeklődők esetében: vezetéknév, keresztnév, 
e-mail cím, telefonszám, faxszám. 

 
5. Az adatkezelés célja 
 
A regisztrációkor és/vagy a megrendeléskor a Felhasználó által megadott információkat az 
Adatkezelő a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása céljából tárolja, 
valamint a következő célokra használja fel: 
a) a webáruház felületén online vásárlók esetében: a webáruház felületén kezdeményezett online 
megrendelések, vásárlások, illetve a távollevők között kötött szerződések teljesítése, piackutatás, 
piaci elemzés, vevői szokások elemzése, látogatottsági statisztikák összeállítása, vevői 
reklamációk intézése. 
b) az online hírlevélre regisztrálók esetében: a regisztrált ügyfelek tájékoztatása akciókról, új 
termékekről, hasznos tudnivalókról. 
c) a szolgáltatásokat kérő érdeklődők esetében: ingyenes tanácsadása a webáruház 
látogatóinak. 
Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. 

 
6. Adattovábbítás 
 
a) a webáruház felületén online vásárlók esetében: az Adatkezelő biztosítja a Felhasználót, hogy 
a tudomására jutott személyes vagy céges adatokat harmadik személynek nem adja ki, kivéve 
azt az esetet, amikor a webáruház felületén kezdeményezett online megrendelések, vásárlások 
teljesítése érdekében az Adatkezelő alvállalkozó közreműködését (például Trans-o-Flex 
futárszolgálat) veszi igénybe. 
A jelen szerződés teljesítése érdekében közreműködő alvállalkozók az Adatkezelőtől kapott 
adatokat nem jogosultak további személyek részére továbbadni. Az adatokat kizárólag a csomag 



célba juttatására, sikertelen kézbesítés esetén a címzett értesítésére használhatják. 
b) hírlevélre (online) regisztrálók esetében: az Adatkezelő biztosítja a Felhasználót, hogy a 
tudomására jutott személyes vagy céges adatokat harmadik személynek nem adja ki. 
c) a szolgáltatásokat (pl. szakszerű tanácsot) kérő érdeklődők esetében: az Adatkezelő biztosítja 
a Felhasználót, hogy a tudomására jutott személyes vagy céges adatokat harmadik személynek 
nem adja ki. 

7. Az adatkezelés időtartama 
 
a) a webáruház felületén online vásárlók esetében: az Adatkezelő a Felhasználó által megadott 
adatokat mindaddig tárolja és a fent meghatározott célokra felhasználja, amíg a Felhasználó az 
adatok törlését írásban nem kéri. A megrendelésekhez kapcsolódó adatok törlése nem kérhető, 
mivel azoknak egy adóhatósági ellenőrzés során rendelkezésre kell állniuk. 
b) online hírlevélre regisztrálók esetében: az Adatkezelő a Felhasználó által megadott adatokat 
mindaddig tárolja és a fent meghatározott célokra felhasználja, amíg a Felhasználó a Leiratkozás 
funkcióval saját maga nem törli regisztrációját, illetve az adatai törlését írásban nem kéri. 
c) a szolgáltatásokat kérő érdeklődők esetében: az Adatkezelő a Felhasználó által megadott 
adatokat mindaddig tárolja és a fent meghatározott célokra felhasználja, amíg a Felhasználó az 
adatok törlését írásban nem kéri. 

8. A személyes adatok javítása, módosítása, törlése 
 
a) a webáruház felületén online vásárlók esetében: regisztrált Felhasználóink az általuk megadott 
adatokat a webáruházban meglévő saját Felhasználói fiókjukba belépve bármikor javíthatják, 
módosíthatják. A Felhasználó saját személyes adatainak törlését e-mailben az  
info@gyogynovenybolt.com címre eljuttatott kéréssel kezdeményezheti. Az Adatkezelő a törlési 
kérést a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a kérés beérkezésétől számított 5 
munkanapon belül teljesíti. Azon Felhasználóink, akik webáruházunkban regisztráció nélkül 
vásároltak, saját személyes adataik javítását, módosítását, törlését levélben, faxon, illetve e-
mailben a info@gyogynovenybolt.com  címre eljuttatott kéréssel kezdeményezhetik. Az 
Adatkezelő a javítási, módosítási, illetve törlési kérést a lehető legrövidebb időn belül, de 
legfeljebb a kérés beérkezésétől számított 5 munkanapon belül teljesíti. 
b) online hírlevélre regisztrálók esetében: a Felhasználó saját személyes adatainak törlését a 
hírlevélben található Leiratkozás linkre kattintva végezheti el. A Felhasználó saját személyes 
adatainak törlését e-mailben a info@gyogynovenybolt.com  címre eljuttatott kéréssel is 
kezdeményezheti. Az Adatkezelő a törlési kérést a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a 
kérés beérkezésétől számított 5 munkanapon belül teljesíti. 
c) szolgáltatásokat (pl. szakszerű tanácsot) kérő érdeklődők esetében: a Felhasználó saját 
személyes adatainak törlését levélben, faxon, illetve e-mailben 
az info@gyogynovenybolt.com  címre eljuttatott kéréssel kezdeményezheti. Az Adatkezelő a 
törlési kérést a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a kérés beérkezésétől számított 5 
munkanapon belül teljesíti. 

9. Adatbiztonsági intézkedések 
 
Az Adatkezelő megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint betartja 
azokat az eljárási szabályokat, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek érvényesüléséhez 



szükségesek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Felhasználó 
adatait védje az adatvesztés, a megsemmisülés, a torzítás, a hamisítás, a manipuláció, valamint 
a jogosulatlan hozzáférés és a jogosulatlan közzététel ellen. Az Adatkezelő számítástechnikai 
rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén található meg. 

10. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége 
 
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot egyoldalúan módosítsa. 
Bármely változás attól az időponttól válik hatályossá, amikor az a webáruházban megjelenik. A 
bevezetett változtatásokról az Adatkezelő külön értesítést nem küld, de az Adatvédelmi 
Nyilatkozat fejlécében közöljük az utolsó módosítás, frissítés dátumát. 
Felhasználóink a webáruház szolgáltatásainak a módosítás hatálybalépését követő 
használatával kifejezetten elfogadják a módosított Adatvédelmi Nyilatkozatot. 

11. Hivatkozások más weboldalakra 
 
Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat az Adatkezelő által fejlesztett és a www.gyogynovenybolt.com 
URL-címen üzemeltetett webáruházra vonatkozik. A webáruház felületén található weboldalak 
hivatkozásokat tartalmazhatnak más szolgáltatókra, az Adatkezelő üzleti partnereire, amelyekre a 
jelen Adatvédelmi Nyilatkozat hatálya nem terjed ki. Amikor a Felhasználó elhagyja az 
www.gyogynovenybolt.com weboldalát, tájékozódjon, és olvassa el minden olyan weboldal 
adatvédelmi nyilatkozatát, amely személyének azonosítására alkalmas információkat gyűjt. 

12. Google Remarketing 
 
A Google Remarketing használata során Adatkezelő egy adatmorzsát ("cookie"-t) helyez el az 
Ügyfél számítógépén, amely segítségével a böngészője egyedileg (de nem nevesített módon) 
azonosítható lesz. A Google ennek segítségével ismeri fel, ha az Ügyfél korábban már látogatást 
tett a www.gyogynovenybolt.com oldalon, így az oldalhoz kapcsolódó hirdetéseket jeleníthet meg 
az Ügyfél számára, más, külső tartalmi szolgáltatók weboldalán. 
Az Ügyfél bármikor letilthatja ezt a funkciót a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló hivatalos 
oldalon: google.com/ads/preferences/ 

13. Névtelenség 
 
A Google soha nem kapcsolja össze az Ügyfél IP címét a Google által tárolt egyéb adataival. Az 
Ügyfél IP címe anonim módon kerül tárolásra, így személyes adataival nem összekapcsolható. 
Az Ügyfél böngészője beállításával letilthatja az adatmorzsák használatát, azonban ebben az 
esetben nem tudja kihasználni a www.gyogynovenybolt.com weboldal összes funkcióját.Az 
Adatkezelő által üzemeltetett weboldal használatával az Ügyfél hozzájárul látogatási adatainak 
rögzítéséhez, tárolásához és feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és célokra. 

14. Facebook hozzászólások 
 
Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalon az Ügyfélnek lehetősége van a Facebook 
alkalmazásán keresztül hozzászólásokat megjeleníteni. A hozzászólás elküldésével az Ügyfél 
hozzájárul ahhoz, hogy hozzászólását az Adatkezelő nyilvántartsa (a Facebook regisztrációjához 
kapcsolódó nevével és fényképével – a mindenkori Facebook alapvető és nyilvános felhasználói 
információkkal - együtt), kezelje, weboldalán megjelenítse. 



15. Vásárlói vélemények 
 
Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalon az Ügyfélnek lehetősége van a termékeket és 
szolgáltatásokat értékelni. A vélemény elküldésével az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy értékelését 
az Adatkezelő a weboldalon megjelenítse, termékei vagy cége hirdetéseiben, illetve ajánlattevői 
tevékenysége során – akár szerkesztve is – felhasználja. Az elküldött véleményekkel az 
Adatkezelő szabadon rendelkezik, ezt az Ügyfél az értékelés elküldésével tudomásul veszi. 

16. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban 
 
Személyes adatai kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az Adatkezelő kérésre 
tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 
időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel 
összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az 
adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@gyogynovenybolt.com  címre kell 
eljuttatni, amire az érintett 8 munkanapon belül választ kap. A Felhasználók a jelen Adatvédelmi 
Nyilatkozat 8. pontja szerint kérhetik adataik javítását, módosítását, illetve törlését. 
A Felhasználó tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. A tiltakozást az Adatkezelő – az 
adatkezelés egyidejű felfüggesztése mellett – a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb 
időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja és annak eredményéről a Felhasználót 
írásban tájékoztatja. Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozását alaposnak találja, úgy 
az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról és az annak alapján 
tett intézkedésről mindazokat értesíti, akik részére a tiltakozással érintett adatokat korábban 
továbbította, és akik intézkedni kötelesek a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben 
a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, úgy a döntés közlésétől számított 30 
napon belül bírósághoz fordulhat


