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A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE  

A jelen Vásárlási Feltételek a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő 
jogviszony általános feltételeit tartalmazza, hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan 
elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.vad-vilag.hu weboldalon (a továbbiakban: 
Weboldal) található elektronikus áruházon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden 
olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között 
jön létre.  

A www.vad-vilag.hu áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a 

jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. 
A feltételek minden Vásárlóval szemben érvényesek és hatályosak. A Szolgáltató Internetes Vásárlási 

Szolgáltatásának használatával a Vásárló ezeket a szerződéses feltételeket feltétlenül és visszavonhatatlanul 

kötelezőnek ismeri el.    

A Vásárlási Feltételek alapján a Szolgáltató internetes felületével kapcsolatba lépő természetes személyek is 
Vásárlónak minősülnek, és így a Szolgáltató internetes felületével kapcsolatos tevékenységükért 
személyesen felelősek, függetlenül attól, hogy saját jelszóval azonosították magukat, vagy intézmény 
nevében járva kerültek kapcsolatba a Szolgáltató internetes felületével.  

A www.vad-vilag.hu áruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, 

regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az 

ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult. 
A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek 
minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi, utólag hozzáférhető. 
A Webáruház üzemeltetője semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. 
A szolgáltatással kapcsolatos lényeges hírekről, információkról és változásokról a Szolgáltató honlapján 
vagy elektronikus levélben megküldött hírlevelében ad tájékoztatást. A Szolgáltató a jelen Vásárlási 
Feltételeket egyoldalúan módosíthatja, amely módosítások ezen Vásárlási Feltételek új verziójának 
közzétételétől lépnek hatályba. A közzététel ezen az internetes felületen és a hozzá tartozó hírlevélben kell, 
hogy megtörténjen. Ha a Vásárló a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásait továbbra is igénybe 
veszi, az a módosítás elfogadásának minősül. A Vásárlási Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a 
Szolgáltató az Internetes Vásárlási Szolgáltatást biztosítja. 
Alapfogalmak: 

a. Termék: 
A weblapra feltöltött valamennyi műtárgy, egyéb termék. 

b. Vásárló: 
Aki a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatását igénybe veszi, a Szolgáltató internetes felületén 
regisztráltatja magát vagy e felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol, illetve a 
Szolgáltató internetes felületét használja. 

c. Fuvarozó: 
Ügyfeleinket a Szállítási feltételekben meghatározott szolgáltatók segítségével szolgáljuk ki. 

d. Vásárlási Feltételek: 
A webáruházban történő vásárlásra irányadó jelen vásárlási feltételek, melyet kiegészítenek a 
weblap egyértelmű útmutatásai. 

 
 

A Szolgáltató a szerverén történő manipulációk megakadályozása céljából folyamatosan figyeli a 
szervert. Ha manipulációt észlel, a lehető legrövidebb időn belül kapcsolatba lép a Vásárlóval, s ha az 
eset összes körülményei nem indokolják a szolgáltatás előzetes értesítés nélküli felfüggesztését, a 
kapcsolatba lépéstől számított 5 napos határidőt biztosít a helyzet megoldására. 
A Szolgáltató nem vállal felelősséget az internetes felületen nem a Szolgáltató által elhelyezett 
információk tartalmáért és hitelességéért. 



A Szolgáltató nem felel a közvetlen, közvetett, előre nem látható vagy következményes károkért, illetőleg 
az elmaradt haszonért, ideértve többek között az adatvesztésből, programok elvesztéséből, üzlet-, illetve 
jóhírnév-vesztésből eredő károkat, valamint a Szolgáltató internetes felületének és Internetes Vásárlási 
Szolgáltatásának használatából vagy e használat meghiúsulásából fakadó mindenfajta kárt és veszteséget; a 
Szolgáltató semmilyen körülmények között sem felel a közvetlen ellenőrzési körén kívül eső okból 
bekövetkező károkért 

CÉGINFORMÁCIÓK 

Webáruház üzemeltetője (a Csomagküldő áruházunk működtetője): Vadvilág Akvarisztika Kft 
Adószám: 23128884-2-10 
Közösségi adószám: HU23128884. 
Bankszámlaszám (HUF): 62000040-11027700-00000000  
Cégjegyzékszám:10-09-031531 
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Egri Törvényszék Cégbírósága 
Székhely: 3200 Gyöngyös, Dózsa György út 1/1 
Telephely: 3200 Gyöngyös, Dózsa György út 1/1 
Telefonszám: 06-37-305-885 
Email: info@vad-vilag.hu 
Webáruház címe: www.vad-vilag.hu 
Üzletünk címe: 
H-3200 Gyöngyös Dózsa György út 1/1 
Telefon: 06-37-305-885 
Nyitvatartás: H-P 8-17, Szo 8-12. 
Tárhelyszolgáltató: 
Cégnév: Tárhely.Eu Kft.;  
Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.;  
E-mail cím: support@tarhely.eu 
 

VÁSÁRLÁS AZ ÁRUHÁZBAN 

A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a 

konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges 

tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. A Szolgáltató 

szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott 

tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval 

kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk 

forgalmazott termék - ahol ezt a jogszabályok előírják - használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha 

véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal - mielőtt az árut 

használatba veszi - jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Weboldalon található bármely áru 

minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon 

közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. 
Ha a kiválasztott terméket szeretné megvásárolni a Kosárba gombra kattintva, kezdeményezheti az áru 
vásárlását. Miután berakta a kosárba az Önnek tetsző termékeket, folytathatja a vásárlást. A termék 
mennyiségét is tetszés szerint átírhatja, megváltoztathatja. Az alapértelmezés szerint 1 db-ot kínálunk fel. 

 

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre. 

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános 

forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön 

csomagolási költség azonban nem kerül felszámításra. 

A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó 

módon (bruttóban) van feltüntetve.  

 

mailto:support@tarhely.eu


A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a 

módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt 

termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.  

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös 

tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától 

jelentősen eltérő, ide értve a feltűnő értékaránytalanságot is, valamint  esetleg rendszerhiba miatt 

megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, 

hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási 

szándékától. Ügyfelet ezen elállási jog indokolás nélkül megilleti. 

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető 

szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 

Megrendelés feladására az www.vad-vilag.hu  webáruházban a regisztrációt követő bejelentkezés, majd a 

Kosár használatával van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást 

követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba” gomb használatával 

teheti Kosarába. A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Weboldal jobb oldalán található kosár 

ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a 

Kosár tartalma törölhető („Kosár kiürítése”). Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a 

„Tovább az átvételi módokhoz” feliratra kattintva a megjelenő felületen be kell jelentkeznie a Weboldalra 

vagy regisztrálnia kell, hogy megrendelését leadhassa. Ezt követően választani tud az átvételi módok közül 

illetve meg tudja adni a számlázási és szállítási adatokat. Ha minden szükséges adatot megadott és 

kiválasztotta az átvételi módot, akkor a „Tovább a fizetési módokhoz” gombra kattintva választani tud, 

hogy hogyan kívánja kiegyenlíteni a megrendelésének végösszegét. Ha választott a fizetési módok közül, 

akkor a „Tovább az adatok ellenőrzéséhez” gombra kattintva egy összegző oldalon ellenőrizheti a 

megrendelés feladása előtt rendelése adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a 

fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez.  

A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére „Megrendelés elküldése” feliratra kattintást követően kerül 

sor. A rendelés leadása tehát a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással történik, ami az Ügyfél részére 

fizetési kötelezettséget keletkeztet. 
 

REGISZTRÁCIÓ 

A Regisztrációra a Főoldalon található Bejelentkezés>>Regisztráció menüpont alatt, az ott található 

adatlap kitöltésével, vagy a fizetési folyamatba beágyazva kerülhet sor. A Regisztráció menüpont alatt egy 

valós e-mail cím, név és egy választott jelszó megadása szükséges. Az adatok megadását követően a 

Regisztráció létrejön, amiről a megadott e-mail címre visszaigazoló üzenetet küldünk. Amennyiben az 

Ügyfél a Kosár oldalról vásárlási és fizetési szándékkal továbblép, abban az esetben a Regisztráció 

egyszerűsített módon, csak egy valós e-mail cím megadásával is végrehajtható. Az Ügyfél részére a 

megadott e-mail címre ebben az esetben visszaigazoló üzenetet küldünk. ami tartalmaz egy jelszó 

beállítására szolgáló hivatkozást is. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen 

ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az 

Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. 

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási 

késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem 

terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára 

bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt 

egy önálló személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a 

Személyes beállítások linkre kattintást követően elérhető Személyes adatok módosítása menüpontban van 

lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által 

történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Ügyfél az esetleges 

regisztrációval kapcsolatos adatváltozásait köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, vagy pedig az 

adatmódosításokat személyes elvégezni. 



 

REGISZTRÁCIÓ TÖRLÉSE 

Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@vad-vilag.hu-ra  küldött e-mail üzenettel. Az 

üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. 

Az Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban 

nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem 

eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód. 

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős. 

Amennyiben Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan 

harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, 

hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a 

Szolgáltatót. 

Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak 

érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. 
 

A kosár tartalma 
A kosár tartalma mindig megjelenik, miután árut helyezett bele. A kosár tartalma ablakban minden 
kiválasztott termék és az aktuális végösszeg – böngészés közben is – nyomon követhető. Ez bármikor 
tetszés szerint módosítható, törölhető. Ha ki akarunk venni valamit a kosárból, akkor a kosár tartalma 
ablakban (jobb oldalon) a megrendelés módosítása lehetőségre kell kattintani. Ekkor a termék listában meg 
kell jelölni a fölösleges dolgokat, és a bejelöltek törlése gombbal ki lehet törölni a kosár tartalmából. Egy 
vásárlás alkalmával korlátlan számú terméket tehet a kosarába. A böngészés befejezése után a Megrendelés 
gombra kell kattintani. Mindaddig NEM kerül feldolgozásra a megrendelése, amíg Ön a Megrendelő 
adatait nem adta meg. Kérjük, pontosan töltse ki a szállítási címet, és különösen fontos, hogy olyan (mobil) 
telefonszámot adjon meg itt, amelyen napközben is el lehet Önt érni. A csomagfutár fel fogja hívni, ha 
nem talál otthon senkit, hogy egyeztessen a csomagátadás pontos helyéről és időpontjáról. A leszállításra 
kerülő termékekről tételes számlát küldünk Önnek, amelyen a vevő címe megegyezik a szállítási címzettel. 
Ha a szállítási cím és vevő nem azonos, kérjük, töltse ki a számlázási adatokat is. Ebben az esetben a 
számlán az itt feltüntetett adatok fognak szerepelni. 

 Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a 
Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. 
termék törlése a kosárból a „Törlés” feliratra kattintva). 

A rendelés elfogadása 
A rendelés leadásáról és elfogadásáról rendszerünk Önt egy emlékeztető e-mailben tájékoztatja. 
Amennyiben a rendelt tételek szállításával kapcsolatban bármilyen kérdésünk lenne (pl. nem tudunk 
szállítani az adott termékből, nincs esetleg a kiválasztott méret vagy szín) munkatársunk megkeresi Önt. 
A Webáruház Csomagküldő szolgálatánál rendeléseit az alábbi, hagyományos formában is 
leadhatja: 
– E-mail címre küldött elektronikus levél formájában, mely levélben feltüntette a rendelés teljesítéséhez 
szükséges adatokat: a megrendelő pontos neve, számlacíme, a csomagküldés pontos címe (utca, házszám, 
város és irányítószám), egy telefonszám, amelyen munkatársunk egyeztetni tud a rendeléssel kapcsolatban. 
A visszaélések elkerülése végett minden e-mailben leadott rendelést a megadott telefonszámon 
visszaigazolunk, ezért ha nincs a rendelésben telefonszám megadva, vagy azon nem tudjuk a megrendelőt 
elérni, a megrendelést semmisnek tekintjük. 
– az oldal tetején megjelenő telefonszámon és  munkaidőben munkatársunk felveszi a rendelést. 
– a megrendelést az oldal tetején megjelenő faxszámon is le lehet adni. Erre a formára ugyanazok a 
feltételek érvényesek, mint az e-mail-es megrendelésre. 

Közvetített szolgáltatások 
A Vad Világ Díszállat kereskedés és Akvarisztika által kibocsátott számlák a társaságunk által nyújtott 



szolgáltatások vonatkozásában – különös tekintettel a kiszállítás költségeire – közvetített szolgáltatásokat 
tartalmazhatnak. 
Teljesítés 
A Vad Világ Díszállat kereskedés és Akvarisztika által, a távollévők között kötött szerződéseink 
(csomagküldés) vonatkozásában kibocsátott számlák teljesítési ideje minden esetben a küldemény 
csomagolásának vagy feladásának napja. 

 
A TERMÉKEK SZÁLLÍTÁSI MÓDJAI, KÖLTSÉGEI 
Házhoz szállítás 
Cégünk igyekszik a csomagolási és postaköltségeket a minimálisra csökkenteni. A csomagokat a 
GLS futárszolgálattal szállítjuk ki, de egyes csomagok kiküldésénél más futárszolgálatokkal is 
kapcsolatban állunk. 
A GLS vállalja, hogy a csomagot a feladást követő MUNKANAPON, és MUNKAIDŐBEN 
kézbesíti. A GLS Depovárosokban munkaidőn kívül is van kiszállítás, ezt a rendelt csomag 
feladásáról küldött emailben szereplő linken lehet beállítani. Amennyiben a futár a kiszállítási 
címen nem tudja átadni a csomagot, minden esetben telefonálni fog, hogy az új átadásról 
egyeztessenek vagy egy levelet hagy a postaládában, amelyben megtalálható a GLS központi 
ügyfélszolgálati telefonszáma (+36 29/886-600) mellett a saját telefonszáma is. Ha ezt felhívja, 
biztosan meg tudnak beszélni olyan időponton és helyszínt, ahol az átadás-átvétel gond nélkül 
lebonyolítható. A futárok rendkívül rugalmasak és segítőkészek, hiszen anyagilag is érdekeltek 
abban, hogy a címzetthez garantáltan a leggyorsabban eljusson a csomag. Ezért a futár mindent 
meg is tesz ennek érdekében. Ha végképp elérhetetlennek bizonyult a megrendelő, csomagja 5 
napig a legközelebbi GLS depóban kerül elhelyezésre. A futár még két alkalommal megpróbálja a 
kézbesítést, de ha 5 nap alatt senkit nem tud elérni, és senki nem jelentkezik a csomagért, 
visszaszállítják a feladónak, jelen esetben a Vad Világ Díszállat kereskedés és Akvarisztikának. 
Házhoz szállítási költség  
A Vad Világ Díszállat kereskedés és Akvarisztika által kiszámlázott szállítási költség közvetített 
szolgáltatást tartalmaz. 
Díjszabás: 

 10kg-ig és 100.000.- ft értékig a szállítás Magyarország területén 1945.- ft 

 20kg-ig és 100.000.- ft értékig a szállítás Magyarország területén 2135.- ft 

 40kg-ig és 150.000.- ft értékig a szállítás Magyarország területén 4240.- ft 

A díjak tartalmazzák a háztól házig szállítás, a biztosítás és az utánvét díját, valamint az általános 
forgalmi adót. 
Személyes átvétel 
Amennyiben rendelését személyes átvétellel rendelte meg, abban az esetben a csomagot 
üzletünkből veheti át az oldal tetején megjelenő nyitvatartási időben. 
Üzletünk címe: az oldal tetején a céginformációkban illetve a kapcsolat oldalunkon található.A 
rendeléseket minden esetben feldolgozzuk, előkészítjük. Ezért a személyes átvételes 
csomagoknál a feldolgozás után értesítjük a megrendelőt az átvétel lehetséges 
időpontjáról. A személyes átvételre rendelt csomagokat 1 hétig áll módunkban tárolni. 
Kérjük, addig gondoskodjon az elszállításról. 1 hét után a rendelt csomagot 
automatikusan visszatároljuk és a rendelése törlésre kerül.  
Szállítási határidők  
Webáruházunk több tucat beszállító termékeit kínálja. A termékek jelentős része állandóan van 
készleten, ám egy kisebb részüket nekünk is csak megrendelésre szállítják. Átlagos esetben a 
megrendelt termékeket 2-5 munkanap alatt ki tudjuk szállítani, ha erre nincs lehetőség, akkor 
ügyfél szolgálatunk e-mailben vagy telefonon értesíti Önt arról, hogy melyik termékre kell várni. 
Ilyenkor lehetőség van arra, hogy az adott terméket kihagyjuk a rendelésből, és a csomagot e 
nélkül küldjük el, vagy arra, hogy másik, hasonló (helyettesítő) terméket válasszon. 
MINDEN esetben a Vevő érdekeit tartjuk a legfontosabbnak. Ha csak mód és lehetőség van rá, 
akkor a rendeléseket gyorsan és precízen kezeljük. Néhány esetben (pl. ha a megrendelő nem ad 
meg telefonszámot, és több e-mailünkre sem válaszol) önhibánkon kívül nem tudjuk a rendelést a 
kellő sebességgel feldolgozni. Véleményét, észrevételeit, panaszait kérjük, írja meg e-mailben, 

http://vad-vilag.hu/kapcsolat/


minden észrevételre reagálunk, és minden olyan esetet, amikor a megrendelő igényeit tőlünk vagy 
besszállítónktól eredő hiba miatt nem sikerül kielégíteni, maximális flexibilitással és pénz 
visszafizetési garanciával kezelünk! 
 
Téves megrendelés  
Amennyiben rendelését tévedésből adta le, azt a leadást követően e-mailben az oldal tetején 
található e-mail címen vagy az oldal tetején található telefonszámon személyesen mondhatja le, a 
csomag feladása előtt minden következmény nélkül. Amennyiben a rendelést az Ön által kért 
módon nem tudjuk az Ön által elvárt idő alatt teljesíteni (pl. több hetet kellene várni az adott 
termék megérkezésére), a rendelést szintén következmények nélkül lemondhatja. 
Csomag újrakézbesítés 
Amennyiben mi elküldtük Önnek a megrendelt csomagot, és azt Ön 5 munkanapon belül nem 
veszi át, a csomagot sajnos automatikusan visszaküldi a szállító cég a címünkre, és mi “bukunk” 
rajta egy szállítási költséget. Előfordulhat, hogy nem kap értesítőt, vagy nem találja meg a 
szállítónk a címet, zárva az ajtó, nem tartózkodik senki a megadott címen, elutazott külföldre stb. 
Ilyen esetben, amennyiben ezt Ön kezdeményezi, a csomagot a szállítási költség újbóli 
felszámításával elküldjük Önnek.  
 

HIÁNYOS, SÉRÜLT CSOMAGOK 
A Vad Világ Díszállat kereskedés és Akvarisztika maximális körültekintéssel, az elvárt legjobb anyagok 
felhasználásával csomagolja be a termékeket. Csakis kifogástalan állapotú, új termékeket teszünk a 
csomagba. A csomag mindig sérülésmentesen kerül feladásra a szerződött szállítmányozó partnerünkön 
keresztül. 

A szállítmányozás során azonban néha előfordulhatnak sérülések vagy a nagyszámú csomag feladása 
miatt ritkán előfordulhat, hogy a csomagból hiányzik valamely termék vagy nem a számlán 
feltüntetett termék kerül csomagolásra (termékcsere). 

A csomagon láthatóak külsérelmi nyomok 

A csomag átvételekor – még a futár jelenlétében – alaposan vizsgáljuk meg a csomagot, látható külsérelmi 
nyomokat keresve (hiányzó vagy sérült ragasztás, benyomódott oldalak vagy sarkok, szakadások, látható 
sérülések, folyadékfoltok a csomagoláson, stb). Amennyiben a csomagon látható külsérelmi nyomot talál, a 
futár jelenlétében kárfelvételi jegyzőkönyvet kell készíteni. Ennek hiányában nem áll módunkban kicserélni 
a sérült vagy hiányzó termékeket. Jegyzőkönyv nélkül a Vad Világ Díszállat kereskedés és 
Akvarisztika nem tudja igazolni a futárszolgálat felelősségét ezért a hibás/hiányos termékek 
újraküldését vagy a vásárlás értékének részben- vagy egészben történő visszafizetését sem tudja 
vállalni. Ilyen esetben minden felelősség a vásárlóé. Kérjük, alaposan vizsgálják meg a csomagjaink – 
kívülről, a futárszolgálat munkatársa jelenlétében! 

A csomagon nem láthatóak külsérelmi nyomok 

Amennyiben a csomagon nem láthatóak külsérelmi nyomok, úgy a csomagot átvehetjük és a futár nem 
várhatja meg annak kibontását. A futár távozása után kibontott – kívülről sértetlennek látszó – csomag 
belső sérüléseit vagy egyéb problémákat ügyfeleink 7 napig jelezhetik a Vad Világ Díszállat kereskedés és 
Akvarisztika elérhetőségeinek egyikén. Célszerű a sérülésről fényképet is készíteni és azt is eljuttatni 
hozzánk a sérülés pontos leírásával együtt. A nyitva tartási idő után átvett csomagokkal kapcsolatos 
értesítéseket email-ben várjuk. 

Terméksérüléssel, hiányzó termékekkel vagy termékcserével kapcsolatos értesítést csak az 
átvételt követő 7. napig tudunk elfogadni és díjmentesen intézni. 

A csomagok átvételének helyes módja és sorrendje: 



– A csomag látható külsérelmi nyomainak alapos megfigyelése. 
– Látható sérülés esetén kárfelvételi jegyzőkönyv felvétele (és a csomagfelvétel esetleges megtagadása). 
– Látható külsérelmi nyom hiányában a csomag utánvét kifizetése a futárszolgálat munkatársának 
(amennyiben utánvétes a csomag). 
– A csomag átvétele (aláírással történő igazolás). 
– A futár távozása után csomag haladéktalan kibontása. 
– Sérült, hiányzó vagy elcserélt termékekkel kapcsolatban az átvétel napját követő hét napig értesítő (és 
lehetőség szerint fénykép) küldése a Vad Világ Díszállat kereskedés és Akvarisztika részére. 

Társaságunk a fentiek szerint jelzett hibákat a futárszolgálat kárrendezési osztályával csak az átvétel napján 
beérkezett reklamációk és bizonyítékok alapján tudja rendezni (a futárszolgálat ilyenkor megtéríti a Vad 
Világ Díszállat kereskedés és Akvarisztika részére a sérült termékek árát, ezért mi is díjmentesen tudjuk 
Önnek újraküldeni a sérült terméket). 

FIZETÉSI MÓDOK 

Utánvétes megrendelés fizetés a termék átvételekor 

Ilyen esetekben a teljes összeget a GLS csomagfutárnak kell kifizetni, aki a pénz átvétele után átadja 
Önnek a megrendelt termékeket tartalmazó csomagot.  Ezért a termékek megrendelésekor nem, csak 
kiszállításkor történik meg a fizetés, készpénzben a GLS futárszolgálat munkatársának/szerződött 
partnerének. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a kifizetés ténylegesen a GLS Hungary Kft.-vel 
jogviszonyban álló személynek történik meg. A fizetést bárki intézheti, aki a csomagot átveszi. Ha nem 
vagyunk elérhetőek, lehet ez a szomszéd, barát, esetleg a munkahelyen az egyik kolléga. Fontos! A futár 
csak abban az esetben adja át a csomagot, ha az utánvét rendezve lett. Amennyiben elfelejtettünk pénzt 
hagyni ismerőseinknél, a futárnak nincs mérlegelési lehetősége, a csomagot vissza fogja szállítani nekünk. 
Az utánvét előnye, hogy nem kell bankkártyával rendelkeznünk a fizetéshez. 

Készpénzes fizetés 

A boltunkban lehetőség van készpénzes vásárlásra. Ez történhet előzetes internetes megrendelés (ilyen 
esetekben a rendelés leadásakor ki kell választani a “személyes átvét” opciót) és a csomag rendelkezésére 
állását jelző visszaigazolás után személyes megjelenéssel, vagy történhet közvetlenül, internetes 
megrendelés nélkül is. Kérjük, indulás előtt nézze meg a boltunk nyitvatartását vagy tájékozódjon a 
rendkívüli nyitvatartásról a nyitólap tetején. 

ELÁLLÁSI JOG, FELMONDÁS 

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró 

természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval 

kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”). Fogyasztó 

jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén 

1. a terméknek, 

2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, 

3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, 

4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első 

szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi 

átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. 

Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti 

időszakban is gyakorolja elállási jogát. A fogyasztó szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a 

szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja elállási jogát. 

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog 



 lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának 

adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; 

 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. 

 olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az 

átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 

 

ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK A MENETE 

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles 

eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején 

feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja 

a megrendelést visszaigazoló emailhez mellékelt vagy a LINK keresztül elérhető elállási nyilatkozatmintát 

is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási 

nyilatkozatát a Szolgáltató részére. 

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek 

megfelelően gyakorolta. 

Mindkét esetben a Szolgáltató emailben 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 Szolgáltatónak. 

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő 

értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás 

szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően 

bizonyítható legyen a feladás dátuma. 

Fogyasztó elállása esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül az alább megjelölt 

átvevőpont címére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül 

visszaküldeni.  

A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy 

az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. 

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Szolgáltató 

vállalta e költségek viselését. A Fogyasztó kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás 

megszervezéséről, azonban a Szolgáltató által megszervezett visszaszállítás költsége a Fogyasztót terheli, a 

Szolgáltató ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át a Fogyasztótól, 

kizárólag segítséget nyújt abban, hogy a Fogyasztónak a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen 

foglalkoznia. Fogyasztó erre irányuló igényét Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja.  

A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék 

visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. 

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának 

kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi 

ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a 

többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb 

szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést 

mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, 

hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe. 

 A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a 

Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e 

visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. 

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a 

termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt 

következett be. 



Ha Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését megkötését 

követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű 

költségeit. 

A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához 

szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha 

szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt 

megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését. 
 

Mi az az elállási jog? 
Az elállási jog azt jelenti, hogy az interneten megkötött szerződéstől jogszabályi felhatalmazás 
alapján a vásárló egyoldalúan visszaléphet és a termék visszaküldése esetén követelheti a Vad Világ 
Díszállat kereskedés és Akvarisztiká-tól az általa kifizetett összeg visszatérítését. 

A bolti vásárlásokra is vonatkozik az elállási jog? 

Nem. Az elállási jog csakis az internetes vásárlásokra vonatkozik (beleértve a személyes 
átvételeket is), a bolti vásárlásokra pedig nem. 

Mely időponttól gyakorolhatja a vásárló elállási jogát? 

Termék (akvarisztikai termék) megrendelése esetén az elállási határidő attól a naptól számított 14 
nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy 
a terméket átveszi, míg szolgáltatás igénybevétele (például megrendelt akváriumépítés) esetén a 
szerződéskötés után kezdődik az elállási idő. 

Milyen időtartamon belül gyakorolhatjuk elállási jogunkat? 

A termék átvételétől és a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötésétől számított 
14 naptári napon belül élhet a vásárló elállási jogával. Az általános szabályok szerint a 14 napos 
határidőbe a termék átvételének, illetve szolgáltatás esetén a szerződéskötés napja nem számít 
bele. 

Kipróbálhatja-e, használhatja-e a vásárló terméket az elállási határidő alatt? 

Természetesen igen, hiszen pontosan ez az elállási jog lényege, hogy a 14 napos határidő alatt a 
vásárló megbizonyosodhasson arról, hogy a termék alkalmas a rendeltetésszerű használatra és 
megfelel az egyéni használati céljaink teljesítésére, tehát a csomagolás felbontása és a termék 
kipróbálása nem vezet az elállási jogának elvesztéséhez. Amint eldöntötte a vásárló, hogy nincsen 
szüksége a termékre, ezt követően már ne használja, óvja meg állagát, hogy minél jobb állapotban 
tudja azt részünkre visszajuttatni. Megbontott eledelt, használt felszereléseket indokolt esetben, 
csak rejtett, a használat során kiderülő gyári hiba esetén tudunk visszavenni. 

Milyen formában kell a vásárlónak közölnie a Vad Világ Díszállat kereskedés és 
Akvarisztiká-val a szerződéstől való elállását? 

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles 
eljuttatni (postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségeinkre: 
Vad Világ Díszállat kereskedés és Akvarisztika, székhely: 3200 Gyöngyös Dózsa György út 1/1, 
Telefon: 36-37-950-407, E-mail: info@vad-vilag.hu. Ebből a célból használhatja az ezen a linken 
található elállási nyilatkozatot is. Ha Ön emellett dönt, az elállás megérkezését tartós 
adathordozón (elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek. Ön határidőben 
gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. 

http://vad-vilag.hu/elallasi-jog/
http://vad-vilag.hu/elallasi-jog/


A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek a 45/2014. (II.26) Korm. 
rendelet alapján 

29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 45/2014. (II.26) Korm. rendelet 20. § szerinti jogát 
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését 
követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, 
és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási 
jogát elveszíti; 
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás 
által nem befolyásolható, a 45/2014. (II.26) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésében meghatározott 
határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ; 
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett 
kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére 
szabtak; 
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az 
átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül 
más termékkel; 
h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére 
keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából; 
j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével; 
(2) Az 45/2014. (II.26) Korm. rendelet (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 
45/2014. (II.26) Korm. rendelet 20. § szerinti jog a fogyasztó által kifejezetten kért 
szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált csere alkatrészeken felül 
kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed. 

1.Kellékszavatosság  

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? Ön a Vadvilág Akvarisztika 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. Használt dolog 
esetén ez a határidő legfeljebb egy év.  

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 Vadvilág Akvarisztika 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.  

2.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.  

3.Jótállás  

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?  

Hibás teljesítés esetén a Ptk. alapján a  Vadvilág Akvarisztika Kft jótállásra köteles. 

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

A jogosult jótállási igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. A jogosult a hiba 
felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Vad Világ Díszállat kereskedés és Akvarisztika-val 
közölni. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének 
a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött 
határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő 
már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a 
kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni 

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól? A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak 
abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívom a 
figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és 
jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból 
fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. 

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK 



Panaszügyintézés 

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi 

elérhetőségeken terjesztheti elő: 

Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat): 
Cím: 3200 Gyöngyös Dózsa György út 1/1 
Személyes ügyfélszolgálati nyitva tartás: H-P: 8-17-ig 
Telefonszám: (37) 305-885 
Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: Munkanapokon 8-17 óráig 
Kapcsolattartó személy: Fehér Zsolt 
E-mail: info@vad-vilag.hu 

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (üzletben) a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és 

szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével 

nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az 

azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát  

 személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja, 

 telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló 

részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra 

vonatkozóan rendelkezések szerint jár el. 

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a 

panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató az Ügyféllel köteles közölni. 

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és 

érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a 

Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. 

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni. 

A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat e pontban megadott közvetlen elérhetőségeken 

fogadja.  

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek 

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való 

tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára: 

 Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató mindegyik üzletében elérhető. Az 

ide írt bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol. 

 Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését 

észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz 

elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei a http://jarasinfo.gov.hu holnapon érhetők 

el. 

 

Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok 

alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita 

bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási 

helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai 

kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában 

fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, 

kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos 

kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. 

Heves Megyei Békéltető Testület 
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. 
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. 
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék 
Fax száma: (36) 323-615 

http://jarasinfo.gov.hu/


Név: Pintérné Dobó Tünde 
E-mail cím: tunde@hkik.hu; 

  

Az Ügyfél lakóhelye (tartózkodási helye) alapján elérhető békéltető testületekhez fordulhat a 

fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Szolgáltató köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt 

venni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is.  

 

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az 

online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják 

a következő linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.  

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó 

beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület 

részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják 

érvényesíteni jogaikat 

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy 

szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti 

jogvitákban. 

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti 

érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a 

Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint. 
 

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt 
találja: 

Bács-Kiskun Megyei 
Békéltető Testület 
Címe: 6000 Kecskemét, 
Árpád krt. 4. 
Telefonszáma: (76) 501-
525, (76) 501-500 
Fax száma: (76) 501-538 
Név: Mátyus Mariann 
E-mail cím: 
bkmkik@mail.datanet.hu; 

Baranya Megyei Békéltető 
Testület 
Címe: 7625 Pécs, Majorossy 
Imre u. 36. 
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 
109. 
Telefonszáma: (72) 507-154 
Fax száma: (72) 507-152 
Név: Dr. Bodnár József 
E-mail cím: 
bekelteto@pbkik.hu; 

Békés Megyei Békéltető 
Testület 
Címe: 5601 Békéscsaba, 
Penza ltp. 5. 
Telefonszáma: (66) 324-
976, 446-354, 451-775 
Fax száma: (66) 324-976 
Név: Dr. Bagdi László 
E-mail cím: 
bmkik@bmkik.hu; 

Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Békéltető Testület 
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli 
u. 1. 
Telefonszáma: (46) 501-091, 
501-870 
Fax száma: (46) 501-099 
Név: Dr. Tulipán Péter 
E-mail cím: 
kalna.zsuzsa@bokik.hu; 

Budapesti Békéltető 
Testület 
Címe: 1016 Budapest, 
Krisztina krt. 99. 

Csongrád Megyei Békéltető 
Testület 
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 
8-12. 

mailto:tunde@hkik.hu
https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show


Bács-Kiskun Megyei 
Békéltető Testület 
Címe: 6000 Kecskemét, 
Árpád krt. 4. 
Telefonszáma: (76) 501-
525, (76) 501-500 
Fax száma: (76) 501-538 
Név: Mátyus Mariann 
E-mail cím: 
bkmkik@mail.datanet.hu; 

Baranya Megyei Békéltető 
Testület 
Címe: 7625 Pécs, Majorossy 
Imre u. 36. 
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 
109. 
Telefonszáma: (72) 507-154 
Fax száma: (72) 507-152 
Név: Dr. Bodnár József 
E-mail cím: 
bekelteto@pbkik.hu; 

Telefonszáma: (1) 488-2131 
Fax száma: (1) 488-2186 
Név: Dr. Baranovszky 
György 
E-mail cím: 
bekelteto.testulet@bkik.hu; 
E-mail cím: 
bmkik@bmkik.hu; 

Telefonszáma: (62) 554-
250/118 mellék 
Fax száma: (62) 426-149 
Név: Dékány László, Jerney 
Zoltán 
E-mail cím: 
bekelteto.testulet@csmkik.hu; 

Fejér Megyei Békéltető 
Testület 
Címe: 8000 Székesfehérvár, 
Hosszúsétatér 4-6. 
Telefonszáma: (22) 510-310 
Fax száma: (22) 510-312 
Név: Kirst László 
E-mail cím: 
fmkik@fmkik.hu; 

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Békéltető Testület 
Címe: 9021 Győr, Szent István 
út 10/a. 
Telefonszáma: (96) 520-202; 
520-217 
Fax száma: (96) 520-218 
Név: Horváth László 
E-mail cím: 
bekeltetotestulet@gymskik.hu; 

Hajdú-Bihar Megyei 
Békéltető Testület 
Címe: 4025 Debrecen, 
Petőfi tér 10. 
Telefonszáma: (52) 500-749 
Fax száma: (52) 500-720 
Név: Dr. Hajnal Zsolt 
E-mail cím: info@hbkik.hu; 

Heves Megyei Békéltető 
Testület 
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 
15. 
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 
440. 
Telefonszáma: (36) 416-
660/105 mellék 
Fax száma: (36) 323-615 
Név: Pintérné Dobó Tünde 
E-mail cím: tunde@hkik.hu; 

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Békéltető Testület 
Címe: 5000 Szolnok, 
Verseghy park 8. 
Telefonszáma: (56) 510-610 
Fax száma: (56) 370-005 
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh 
Judit 
E-mail cím: 
kamara@jnszmkik.hu; 

Komárom-Esztergom Megyei 
Békéltető Testület 
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 
36. 
Telefonszáma: (34) 513-010 
Fax száma: (34) 316-259 
Név: Dr. Rozsnyói György 
E-mail cím: 
kemkik@kemkik.hu; 



Bács-Kiskun Megyei 
Békéltető Testület 
Címe: 6000 Kecskemét, 
Árpád krt. 4. 
Telefonszáma: (76) 501-
525, (76) 501-500 
Fax száma: (76) 501-538 
Név: Mátyus Mariann 
E-mail cím: 
bkmkik@mail.datanet.hu; 

Baranya Megyei Békéltető 
Testület 
Címe: 7625 Pécs, Majorossy 
Imre u. 36. 
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 
109. 
Telefonszáma: (72) 507-154 
Fax száma: (72) 507-152 
Név: Dr. Bodnár József 
E-mail cím: 
bekelteto@pbkik.hu; 

Nógrád Megyei Békéltető 
Testület 
Címe: 3100 Salgótarján, 
Alkotmány út 9/a 
Telefonszám: (32) 520-860 
Fax száma: (32) 520-862 
Név: Dr. Pongó Erik 
E-mail cím: nkik@nkik.hu; 

Pest Megyei Békéltető Testület 
Címe: 1119 Budapest, Etele út 
59-61. 2. em. 240. 
Telefonszáma: (1)-269-0703 
Fax száma: (1)-269-0703 
Név: dr. Csanádi Károly 
E-mail cím: 
pmbekelteto@pmkik.hu 
Honlap cím: 
www.panaszrendezes.hu 

Somogy Megyei Békéltető 
Testület 
Címe: 7400 Kaposvár, 
Anna utca 6. 
Telefonszáma: (82) 501-000 
Fax száma: (82) 501-046 
Név: Dr. Novák Ferenc 
E-mail cím: skik@skik.hu; 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Békéltető Testület 
Címe: 4400 Nyíregyháza, 
Széchenyi u. 2. 
Telefonszáma: (42) 311-544, 
(42) 420-180 
Fax száma: (42) 311-750 
Név: Görömbeiné dr. Balmaz 
Katalin 
E-mail cím: 
bekelteto@szabkam.hu; 

Tolna Megyei Békéltető 
Testület 
Címe: 7100 Szekszárd, 
Arany J. u. 23-25. 
Telefonszáma: (74) 411-661 
Fax száma: (74) 411-456 
Név: Mátyás Tibor 
E-mail cím: 
kamara@tmkik.hu; 

Vas Megyei Békéltető Testület 
Címe: 9700 Szombathely, 
Honvéd tér 2. 
Telefonszáma: (94) 312-356 
Fax száma: (94) 316-936 
Név: Dr. Kövesdi Zoltán 
E-mail cím: 
pergel.bea@vmkik.hu 

Veszprém Megyei Békéltető 
Testület 
Címe: 8200 Veszprém, 
Budapest u. 3. 
Telefonszáma: (88) 429-008 
Fax száma: (88) 412-150 
Név: Dr. Óvári László 
E-mail cím: 
vkik@veszpremikamara.hu 

Zala Megyei Békéltető Testület 
Címe: 8900 Zalaegerszeg, 
Petőfi utca 24. 
Telefonszáma: (92) 550-513 
Fax száma: (92) 550-525 
Név: dr. Koczka Csaba 
E-mail cím: 
zmbekelteto@zmkik.hu 



. 
A SZERZŐI JOG VÉDELME 

Az internetes oldalunkon közzétett saját készítésű termék-fényképek nyilvános felhasználása a Vad Világ 
Díszállat kereskedés és Akvarisztika írásbeli engedélye nélkül tilos. Ezen fényképek kizárólagos 
felhasználási joga a Vad Világ Díszállat kereskedés és Akvarisztika tulajdonában van, bármilyen 
módosításuk, vagy újraközlésük szigorúan tilos. 

Az internetes oldalunkon közzétett szöveges tartalom a Vad Világ Díszállat kereskedés és Akvarisztika 
szellemi tulajdona. A szöveg egészének vagy részleteinek írásbeli engedély nélküli nyilvános felhasználása 
tilos. 

A Vad Világ Díszállat kereskedés és Akvarisztika csak a saját-, illetve a forgalmazók által biztosított 
hivatalos termék-fényképeket és a leírás-részletek magyar fordítását teszi közzé – a forgalmazó 
hozzájárulásával. A gyártói leírásokhoz a Vad Világ Díszállat kereskedés és Akvarisztika saját információi 
és tudástára alapján hozzáadott szöveges és képi információkkal járul hozzá, ezek a Vad Világ Díszállat 
kereskedés és Akvarisztika szellemi tulajdonát képezik. 

Az internetes felületen történő vásárlás semmilyen szellemi tulajdonra való jog átruházását nem jelenti. 

OLDALFRISSÍTÉSEK 

Az utolsó frissítés dátuma: 2019.04.11.A dátum csak az üzletszabályzatunk utolsó frissítésének dátuma, a 
vad-vilag.hu oldal folyamatosan frissül. 

Gyöngyös, 2019. 04. 11. 

 

 


