
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 
ACTORPLUSZ.HU ONLINE ÁRUHÁZ 

Hatályba lép: 2018.05.25. 

 
Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni az ACTORPLUSZ.HU 
ONLINE ÁRUHÁZnak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag 
abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és 
kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.  
 
A Webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő 
kérdések esetén az alábbi elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot, melyek nem emelt 
díjasok: 

 

Cégnév:                       ACTOR PLUSZ KFT. 

Székhely:                     4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. u. 34/C. 

Adószám:                    11492531-2-15 

Cégjegyzékszám:        15-09-063927 számon nyilvántartásba vette a 

                                     Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Cégbíróság, Nyíregyháza 

USt. ID. Nr.:                 HU11492531 

Ügyvezetők:                 Varga Tünde, Kiss Gábor 

Bankszámla:                BB Zrt.; IBAN HU63- 10104459-59546100-01000005;   

SWIFT  BUDAHUHB 

Telefonszám:               +36 20 9537755, +36 70 4313180, +42 445530 

Email:                           info@actorplusz.hu,  actorplusz@actorplusz.t-online.hu 
 

Az  ACTORPLUSZ.HU ONLINE ÁRUHÁZ tárhelyet szolgáltató neve és címe:  

Giganet Internet Szolgáltató Kft.  
4400 Nyíregyháza Vasvári Pál utca 1. 

A szolgáltató internetes honlapjának címe www.giganet.hu 

 

I. ÁSZF CÉLJA, BEVEZETÉS 

A jelen ÁSZF célja, hogy az ACTORPLUSZ.HU ONLINE ÁRUHÁZ- ban (www.actorplusz.hu) 

történő vásárlásra vonatkozó rendelkezéseket meghatározza. Az ACTORPLUSZ.HU ONLINE 
ÁRUHÁZ -at (a továbbiakban: ONLINE ÁRUHÁZ) az ACTOR PLUSZ KFT. (székhely: 4400, 
Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 34/C., adószám: 11492531-2-15, cégjegyzékszám: 15-09-
063927; Vevőszolgálat telefonszáma: +36 20 953 77 55, Vevőszolgálat e-mail 
címe: info@actorplusz.hu, a továbbiakban: ACTORPLUSZ.HU) üzemelteti. 

A jelen ÁSZF 2018.05.25. napján lép hatályba. 

A jelen ÁSZF- et az ACTORPLUSZ.HU bármikor, a szerződéskötő fél (a továbbiakban: 
Megrendelő vagy Vásárló) hozzájárulása nélkül jogosult egyoldalúan, a jövőre vonatkozóan 
módosítani. Az ÁSZF módosításról az ACTORPLUSZ.HU weboldalon keresztül értesíti a 
Vásárlót. 

http://www.giganet.hu/
http://www.actorplusz.hu/


A jelen ÁSZF- ben nem szabályozott kérdésekre az ACTORPLUSZ.HU kialakult gyakorlata, 
valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) mindenkori rendelkezései, 
továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. 
(II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. 

Amennyiben a Vásárló az ACTORPLUSZ.HU ONLINE ÁRUHÁZ weboldalára belép és annak 
használatát folytatja, úgy azzal a Vásárló kijelenti, hogy az ÁSZF-ben, valamint az adatvédelmi 
nyilatkozatban levő felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és a 
ACTORPLUSZ.HU ONLINE ÁRUHÁZ használatának feltételeit elfogadja, az adatkezelés leírt 
módjához hozzájárul. 
 
Amennyiben Vásárló nem fogadja el az ÁSZF-et, vagy az adatkezeléshez nem járul hozzá, úgy 
haladéktalanul köteles megszakítani a ACTORPLUSZ.HU ONLINE ÁRUHÁZ használatát és 
elhagyni azt. 

A megrendelés kizárólag az ONLINE ÁRUHÁZ- ban leadott megrendelés útján lehetséges. 
ACTORPLUSZ.HU nem fogad el, és a jelen ÁSZF nem terjed ki a telefonon, telefaxon, postai 
úton levélben, e-mailen, vagy egyéb, az ONLINE ÁRUHÁZ- ban történő megrendeléstől eltérő 
módon leadott megrendelésre. 

A szerződés írásbelisége, iktatása 
 
Az ACTORPLUSZ.HU ONLINE ÁRUHÁZ használatával kötött szerződés nem minősül írásba 
foglalt szerződésnek. Az ACTORPLUSZ.HU azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, 
nem megtekinthető. Jogi szempontból a webáruházban leadott megrendelések ráutaló 
magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek. 

Az ügyintézés, szerződés nyelve 
 
Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és szerződéskötés, valamint a szavatossági/jótállási eljárás 
nyelve a magyar. A szerződés megkötése is kizárólag magyar nyelven történik, arra 
Magyarország joga az irányadó. 

 

Az ACTORPLUSZ.HU  nem vetette alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.  

 

II. FOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró 
természetes személy. 

Járulékos szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amely távollevők között vagy üzlethelyiségen 
kívül kötött szerződéshez kapcsolódó egyéb termék értékesítésére, vagy szolgáltatás nyújtására 
irányul, amelyet a vállalkozás vagy a vállalkozással kötött megállapodás alapján harmadik 
személy nyújt. 

Jótállás:a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói 
szerződésekre meghatározott kötelező jótállás. 

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti 
termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek 
egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a 
szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak. 

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz:olyan eszköz, amely alkalmas a felek 
távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen 
eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a 
sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az 
internetes hozzáférést biztosító eszköz. 



Termék: ingó dolog, kivéve a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés folytán eladott 
dolog. 

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy. 

Vásárló: Fogyasztó és Vállalkozás összefoglaló elnevezése. 

 

 

III. A VÁSÁRLÁS MENETE 

1. MEGRENDELHETŐ TERMÉKEK 

Az ACTORPLUSZ.HU a fenti weboldalon megtalálható, internetes katalógusában teszi közzé a 
Vásárlók által megrendelhető termékeit. 

Termékeink világítástechnikai termékek. 

Webáruházunkban böngészve pontos információt talál termékeink részletes adatlapjára 
kattintva.  

Kérjük, hogy a termékleírásokat figyelmesen olvassák el, hogy pontosan azt a terméket 
rendelhessék, melyre szükségük van. Adott esetben kérjék az ACTORPLUSZ.HU segítségét. 

Megrendelés esetén a termékeket házhoz szállítjuk, vagy személyesen átvehetők nyíregyházi 
irodánkban a 4400 Nyíregyháza, Jég u. 6/C. 1/4. szám alatt. 
 
A termékekre vonatkozó megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem 
tartalmazzák a házhoz szállítás díját (lásd később). Külön csomagolási költség nem kerül 
felszámításra.  

 

2. AZ ONLINE ÁRUHÁZBAN VALÓ BÖNGÉSZÉS, KERESÉS 

A ONLINE ÁRUHÁZunkban tetszés szerint nézelődhet, személyazonossága felfedése nélkül is 
megismerkedhet termékeinkkel, árainkkal; regisztráció nélkül tájékozódhat. ONLINE 
ÁRUHÁZunkat a honlapunk WEBÁRUHÁZ linkjén keresztül éri el. A Termékeinket kategóriák 
szerint soroltuk be. A különböző kategóriákat az áruház tetején lévő Termékeink menüből 
választhatja ki. Ezt követően jelenik meg az adott kategórián belül bal oldalon az alcsoportok. 
Több alcsoport talál, melyek a könnyebb eligazodást szolgálják. Minden termék árát bruttó áron, 
azaz ÁFÁ-val együtt tüntetjük fel. A termék nevére vagy fotójára kattintva az adott termék leíró 
oldalára jut, ahol részletes leírás mellett képet is lát. Ha a képre kattint az egérrel, akkor az 
nagyítva is megjelenik. A nyitó oldalra bármikor visszajuthat a Kezdőlap menüpontra kattintva, 
ami az oldalak felső részén elől található. 
 
A felső keresőmezőben gyorsíthatja meg bármely termék gyorsabb megtalálását honlapunkon. A 
mezőbe kell beírni a keresendő termék nevének vagy leírásának bármelyik szavát, vagy 
szórészletét. A gomb megnyomása után a keresés eredményeképpen mindazon termékek 
megjelennek, amelyek nevében vagy leírásában a megadott szó vagy szórészlet szerepel. 
 

3. REGISZTRÁCIÓ, BEJELENTKEZÉS, MEGRENDELÉS 

 A megrendelések feladásához nem szükséges regisztrálnia. Ahhoz, hogy a Vásárló regisztrált 
felhasználóként belépjen a rendszerbe első alkalommal regisztrálnia kell magát, a későbbiek 
folyamán az e-mail címével és jelszavával bármikor beléphet.  



Ebben az ONLINE ÁRUHÁZban végrehajtott megrendelés következményeként a vevő és az 
eladó között adásvételi szerződés jön létre.  

A megrendeléssel a vásárló kijelenti, hogy elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket és 
tisztában van a vásárlás rögzített menetével. 

 Az érvényes megrendeléshez vagy a regisztrációhoz a vásárló a regisztrációs oldalon található 
valamennyi pontot köteles a valóságnak megfelelően kitölteni. E kötelezettség elmulasztásából 
eredő károkért, illetve a regisztrációs folyamat közben felmerülő technikai problémákért nem 
vállalunk felelősséget.  

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, bizonyos esetekben 
illusztrációként szerepelnek.  

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

Az árváltoztatás jogát cégünk fenntartja. 

 A honlapunkon található kiegészítők kompatibilitása más termékekkel nem garantált.  

Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes 
egészében. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően 
kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az 
összeg küldőjének részére. 

Felhasználói regisztráció: az ONLINE ÁRUHÁZ-ban történő vásárláshoz felhasználóként történő 
belépés, továbbá a honlapon elhelyezett adatkezelési tájékoztató honlapon történő elfogadása 
szükséges. 

A regisztráció a képernyő jobb felső sarkában található. 

A regisztráció során a következő (személyes) adatok megadására van szükség: 

 Vezetéknév 
 Keresztnév 
 E-mail cím: A rendszer erre a címre küldi az értesítéseket, szükséges az 

egyeztetésekhez is. 
 Telefonszám: Az ACTORPLUSZ.HU ezen a számon egyezteti a megrendelés 

teljesítéséhez, valamint a kiszállításért felelős partner ezen a számon egyeztet a csomag 
átvételéről. 

 Szállítási cím és számlázási adatok: Amennyiben ezek különböznek, mindkettőt meg kell 
adni a regisztráció során. A szállítási címet pontosan szükséges megadni (pl. lépcsőház, 
épület, emelet, ajtó, kapucsengő). 

 Jelszó: Tetszőlegesen megválasztható jelszó, a rendszerbe való belépéshez szükséges 
 Jelszó ismét: Ellenőrzés, az esetleges elütések kiszűrésére 

Ezek az adatok minimálisan szükségesek ahhoz, hogy a Vásárló a rendszerbe be tudjon lépni, 
illetve a kiválasztott termékeket szállítani tudjuk. 

 A Vásárló által megadott téves adatokból eredő hibás teljesítésből eredő károkért az 
ACTORPLUSZ.HU-t felelősség nem terheli. 

 A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba. 
 
Amennyiben Ön még nem regisztrált az ACTORPLUSZ.HU.hu webáruházba, a regisztráció 
gombra kattintva itt megteheti. Regisztráció nélkül is le tudja adni rendelését. Amennyiben Ön 
már regisztrált felhasználónk, lépjen be és folytassa a vásárlást 

 

Ha nem szeretne további termékeket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék 



darabszámát. Amennyiben az nem megfelelő javítsa ki a plusz és mínusz jelek használatával. A 

TÖRLÉS feliratú gombbal ürítheti a bevásárlókosarát. 

 

A folytatásért válassza ki az Önnek megfelelő megrendelési gombot. Majd a megjelenő listából 

válassza ki a kívánt szállítási és fizetési módot. Ezt követően megjelenik Ön előtt rendelésének 

teljes összegzése és a már regisztrációkor megadott számlázási és szállítási adatai. Amennyiben 

változtatni szeretne adatain, kattintson az ADATLAP MÓDOSÍTÁSA feliratú gombra és írja át 

adatait. Miután mindent rendben talált, a megjegyzés részhez írhat az eladónak bármilyen nemű 

információt a futárnak és az eladónak egyaránt. 

 

A FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL JÁRÓ MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE feliratú gomb 

megnyomásával a rendelést postázza. Figyelem!! A rendelés elfogadása után a böngészőjén egy 

feliratnak kell megjelennie A KÖSZÖNJÜK RENDELÉSÉT címmel. Ha ezt nem látja valószínűleg 

a rendelése nem lett befejezve. Ellenőrizze a megadott email címén a leveleit néhány perc 

múlva, érkezett-e igazolás. Amennyiben nem, ismételje meg a rendelést, vagy hívja 

ügyfélszolgálatunkat. A megrendelést követően automatikus igazolást kap e-mail címére. 
 

4. A TERMÉKEK ÁRA 

 A termékek aktuális kiskereskedelmi árát a weboldalon található érvényes termékkatalógus 
tartalmazza. Az árak forintban értendők, és tartalmazzák az ÁFA-t. . A megrendelés átvételekor 
fizetendő összeg minden esetben megegyezik a kosár végösszegével. A kosár végösszege 
tartalmazza a szállítási költséget is. 

Az ACTORPLUSZ.HU az ONLINE ÁRUHÁZ-ban közzétett árak változtatásának jogát fenntartja 
azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Ez egyben 
azt is jelenti, hogy a rendszer a kosár értékét mindig az aktuális árakkal számolja. Az árak 
módosítása a már megrendelt és visszaigazolt termékek vételárát nem befolyásolja. 

 

 

5. SZÁLLÍTÁSI DÍJ, CSOMAGOLÁS 
 

A Vásárló kizárólag a futárszolgálattal történő kiszállítást választhatja a megrendeléskor. 

A megrendelt árut az EXPRESS ONE futárszolgálattal küldjük Önnek. 

A futárszolgálattal történő kiszállítás a Vásárló által a megrendeléskor meghatározott szállítási 
címre történik. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy az általa megadott szállítási címen a 
kiszállítás időpontjában tartózkodjon olyan személy, aki a megrendelt termékek átvételére 
jogosult. Amennyiben Vásárló ezt nem biztosítja, minden ebből eredő kárért és költségért Vásárló 
felelős. 

A megrendelt terméket a csomag átvételekor a futárnak kell kifizetni. A fizetendő végösszeg a 
megrendelés összesítője és a visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.  

A terméknél feltüntetett ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 20.000 Ft-os rendelés esetén a 

szállítási költséget az ACTORPLUSZ.HU nem számolja fel.  

Utánvétes szállítási díjak: 1.390 Ft  

 



Személyes átvétel az Actor Plusz Kft. irodájában lehetséges (Nyíregyháza, Jég u. 6/C 1/4.): 

INGYENES. 

 
A számlát a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék 
megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és 
ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban 
elfogadni. 

A Vásárló a termékek átvételét követően ésszerű időn belül köteles elvégezni a termékek 
minőségi ellenőrzését, és az esetlegesen felmerülő minőségi kifogásairól ACTORPLUSZ.HU- t 
írásban haladéktalanul értesíteni. 

A termék tekintetében fennálló kárveszély a terméknek a Vásárló vagy a Vásárló érdekében 
eljáró személyrészére történő átadásával száll át a Vásárlóra. 

 

6. SIKERTELEN KISZÁLLÍTÁS 

 
Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag 
átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak. Az ön hibájából meghiúsult kézbesítés miatti 
újraküldés költségei minden esetben a Vevőt terhelik. Amennyiben a Vevő hibájából meghiúsul, a 
kiszállítás a nem lemondott megrendelések újraküldésének a költsége a Vevőt terheli. Ezen 
költség (a tényleges kiszállítási költség) a Vevő felé kiszámlázásra kerül. Újraküldés esetén ezek 
után a terméket csakis előreutalással áll módunkban küldeni.  

  

7. FIZETÉS MÓDJA 
 
 

 Utánvétes fizetés a termék átvételekor 

Amennyiben a Vásárló által megadott szállítási címről átvétel nélkül visszaküldésre kerül a 
csomag, a továbbiakban arra kizárólag az összes költség előre történő megfizetésével fogadjuk 
el a megrendelést. Postafiók címre nem áll módunkban utánvétes küldeményt küldeni. 

Az ACTORPLUSZ.HU fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy az utánvétes megrendelést 
üzleti kockázat függvényében visszautasítsa, és előre fizetést kérjen. Erről a Vásárlóértesítést 
kap. 

 Banki átutalás – kizárólag a szakmai felhasználók számára 

Átutalással történő fizetés esetén a Vásárló az ACTORPLUSZ.HU számlájának kézhezvételétől 
számított 8 (nyolc) napon belül köteles a megrendelt termékek vételárát és a szállítási költséget a 
számlán meghatározott számlaszámra történő átutalással teljesíteni.  

A vételár teljes kifizetéséig az ACTORPLUSZ.HU az átadott termék tekintetében fennálló 
tulajdonjogát fenntartja. A termék tulajdonjoga a vételárnak az ACTORPLUSZ.HU számláján 
történő jóváírásával száll át a Vásárlóra. 

 

8. VISSZAIGAZOLÁS 

Az ACTORPLUSZ.HU a Vásárló részére a megrendelést elektronikus úton, a Vásárló által a 
megadott e-mailre küldött e-mailben visszaigazolja. Amennyiben a visszaigazolás a Vásárló 



megrendelésétől számított 2 (két) munkanapon belül a Vásárló részére nem érkezik meg, úgy a 
Vásárló vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik.  

Az ACTORPLUSZ.HU a megrendelés teljesítésére csak abban az esetben köteles, ha a 
megrendelést visszaigazolta. A szerződés a visszaigazolás Vásárló részére történő 
megérkezésével jön létre.  

A Vásárló részére a visszaigazolás akkor tekintendő megérkezettnek, amikor a visszaigazolást 
tartalmazó e-mail a Vásárló számára hozzáférhetővé válik.  

A szerződés létrejöttével ACTORPLUSZ.HU köteles a termékek kiszállítására, és Vásárló köteles 
a termékek vételárának a megfizetésére. 

 

9. SZÁLLÍTÁSI IDŐ 

Az ACTORPLUSZ.HU által vállalt szállítási határidő a megrendelés visszaigazolásától, azaz a 
szerződés létrejöttétől számított átlagosan minden adott napon 12:00 óráig leadott megrendelés 
esetén 2-3 nap. A termékek kiszállítása a termékek futárszolgálatnak történő átadásától számított 
2-3 munkanapon belül, 8 és 17 óra között történik. 

Ha az ACTORPLUSZ.HU -nak a meghatározott termék nem áll rendelkezésére raktáron, köteles 
erről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni és leegyeztetni a rendelés további menetét. 

 

10.    ELÁLLÁS 

A Vásárló jogosult a megrendelést követően, de még a megrendelt terméknek a szállítással 
megbízott futárszolgálat részére történő átadását megelőzően a megrendeléstől elállni. Ezt az 
igényét elektronikus úton, írásban jogosult jelezni az Eladó I. pontban szereplő e-mail címén. 
Ebben az esetben a Vásárlót semmilyen költségviselés nem terheli, és nem köteles a megrendelt 
termékek vételárának a fizetésére. 

Ha a kiszállítás már megtörtént, a Vásárló az elállási jogát termék adásvételére irányuló 
szerződés esetén 

1. aa) a terméknek, 
2. ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban 

történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, 
3. ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy 

darabnak, 

a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének 

napjától számított 14 (tizennégy) napon belül írásban, az ACTORPLUSZ.HU-nak címzett 

nyilatkozatban gyakorolhatja. Az elállást a Vásárlónak nem kell indokolnia. Az elállásról szóló 

nyilatkozatot a Vásárló elküldheti e-mailen, faxon, postai úton vagy futárral. Figyelem, az e-mail 

üzenetek sokszor hosszasan keringenek a szerverek között, a kiszállítás előtti elállás kérelmének 

figyelembevételéhez a mi levelező programunkba való beérkezés tényleges idejét tudjuk 

értelemszerűen elfogadni és nem a levél feladásáét! 
 

A Vásárló az elállás jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 
szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (Kormányrendelet) 2. számú mellékletben található 
nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján 
gyakorolhatja. 



A Kormányrendelet 2. számú mellékeltében található nyilatkozat-minta az alábbi: 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta 

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa el az 
ACTORPLUSZ.HU részére) 

Fogyasztó felhasználhatja a weboldaunkon található Letöltések és szolgáltatások menüpontban 
elérhető elállási nyilatkozat mintát is. 

Címzett: 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási 
jogomat/jogunkat az alábbitermék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló 
szerződés tekintetében: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ……………………………………………………. 

A Vásárló(k) neve: …………………………………………………………………………………….. 

A Vásárló(k) címe: …………………………………………………………………………………….. 

A Vásárló(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 

Kelt: ………………………………………………………………. 

Az elállás joga határidőben érvényesített akkor is, ha a Vásárló a nyilatkozatát a meghatározott 
határidő lejárta előtt elküldi. A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogával határidőn 
belül élt. 

Elállás esetén a Vásárló köteles azon terméke(ke)t, amelyekre vonatkozóan a szerződéstől elállt, 
haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül 
visszaküldeni az ACTORPLUSZ.HU mindenkori székhelyére. A termék(ek) visszaküldésének 
költsége a Vásárlót terheli. Portósan feladott küldeményt az ACTORPLUSZ.HU nem köteles 
átvenni; amennyiben átveszi, jogosult a Vásárló részére visszatérítendő összegből levonni a 
termék(ek) visszaküldésével kapcsolatosan általa kifizetett összeget. A visszaküldés határidőben 
teljesítettnek minősül, ha a Vásárló a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. 

Az elállási jog gyakorlása esetén az ACTORPLUSZ.HU haladéktalanul, de legkésőbb az 
elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Vásárló 
által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben 
felmerült költségeket is 

Kérjük, hogy sérülésmentes, hiánytalan csomagolásban küldjék vissza részünkre a terméke(ke)t.  
Amennyiben megrongált, sérült csomagolású terméke(ke)t küld vissza ACTORPLUSZ.HU 
részére, követelhetjük a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához 
szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű 
költségeinek megtérítését. 

Az ACTORPLUSZ.HU a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési 
móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján 
ACTORPLUSZ.HU a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből 
adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Amennyiben azonban a Vásárló kifejezetten a 
legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, 
ACTORPLUSZ.HU nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. 

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén az ACTORPLUSZ.HU mindaddig visszatarthatja 
a Vásárlónak visszajáró összeget, amíg a Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy 
kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell 



figyelembe venni. Nem illeti meg az ACTORPLUSZ.HU -t a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a 
terméket maga fuvarozza vissza. 

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a Vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát a 
Kormányrendelet 29. §-ában meghatározott esetekben. A Kormányrendelet 29.§-át a jelen 
ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

IV. KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS 

A tájékoztatást a Kormányrendelet 3. számú mellékletében foglalt mintatájékoztató alapján adjuk 
meg. 

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató 

1. KELLÉKSZAVATOSSÁG 

 Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 
o Ön az ACTORPLUSZ.HU hibás teljesítése esetén az ACTORPLUSZ.HU -val 

szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv 
szabályai szerint. 

 Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? 
o 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 az ACTORPLUSZ.HU 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 az ACTORPLUSZ.HU 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 az ACTORPLUSZ.HU 
adott okot. 

 Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? 
o Ön 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. 

 Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 
o Ön az ACTORPLUSZ.HU -rel szemben érvényesítheti kellékszavatossági 

igényét. 
 Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? 

o 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 az ACTORPLUSZ.HU 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? 
o 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? 

o Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy 
kicserélését kérheti. 

 Milyen esetben minősül a termék hibásnak? 



o 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? 
o 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? 
o 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? 
o 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 termékhibája 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? 
o Hibás teljesítés esetén a Polgári Törvénykönyv alapján az ACTORPLUSZ.HU 

jótállásra köteles. 
 Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? 

o Jótállás alapján a jogosult igényelheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélést. 
A jogosult számára az igényérvényesítésre nyitva álló határidő a terméknek 
fogyasztó részére történő átadásától számított egy év. A határidő elmulasztása 
jogvesztéssel jár. Mentesül a kötelezett, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés 
után keletkezett. A jótállás a jogosultnak a jogszabályból eredő egyéb jogait nem 
érinti. 

 Mikor mentesül az ACTORPLUSZ.HU a jótállási kötelezettsége alól? 
o Az ACTORPLUSZ.HU 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. 

 

V.  FELELŐSSÉG 

Az ACTORPLUSZ.HU nem felelős semmilyen kárért vagy költségért, amely az 
ACTORPLUSZ.HU ONLINE ÁRUHÁZ-hoz való csatlakozás miatt következett be. A Vásárló 
felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. 
Egyedül a Vásárló felelős az ACTORPLUSZ.HU ONLINE ÁRUHÁZ- hoz való kapcsolódásáért és 
az ACTORPLUSZ.HU weboldalán történő vásárlásért. 



 

VI. PANASZKEZELÉS MÓDJA, FOGYASZTÓVÉDELEM 

ACTORPLUSZ.HU betartja a mindenkor hatályos fogyasztóvédelmi rendelkezéseket, különösen, 
de nem kizárólag a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseit. 

Fogyasztóvédelmi panaszokat vagy kifogásokat az ACTORPLUSZ.HU Vevőszolgálatának alábbi 
elérhetőségein lehet jelezni írásban vagy telefonon keresztül: 

Postacím:        4400 Nyíregyháza, Jég utca 6/C. 1/4. 
E-mail:            info@actorplusz.hu 
Tel:                 +36 20 953 7755 

A jogszabályi előírásoknak megfelelően ACTORPLUSZ.HU az írásbeli panaszokra 30 (harminc) 
napon belül válaszol; elutasító válasz esetén válaszát indokolja és a vonatkozó jogszabályokban 
meghatározott ideig megőrzi. 

A panasz elutasítása esetén az ACTORPLUSZ.HU írásban tájékoztatja a Fogyasztót arról is, 
hogy panaszával melyik hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A 
tájékoztatás kiterjed továbbá az illetékes hatóság, illetve a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási 
helye szerinti békéltető testület székhelyére, telefonos és internetes elérhetőségére, valamint 
levelezési címére. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy az ACTORPLUSZ.HU a fogyasztói jogvita 
rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. 

A vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület neve, címe:  

Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület, 
4400, Nyíregyháza Széchenyi utca 2., +36-42-420-180, bekelteto@szabkam.hu 

Ha a fogyasztó panaszát vagy kifogását szóban teszi meg személyesen az ACTORPLUSZ.HU 
Vevőszolgálatán, akkor azt az ACTORPLUSZ.HU nyomban kivizsgálja, és lehetőség szerint 
nyomban orvosolja is. Ha ez nem lehetséges, jegyzőkönyv felvételére kerül sor, aminek egy 
példánya átadásra kerül a panaszt tevőnek. A nem személyes megtett szóbeli panasz esetén 
jegyzőkönyv készül, amelyet ACTORPLUSZ.HU legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg 
elküldi a Fogyasztónak. 

A területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőség: 

 Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal, Nyíregyházi Járási Hivatala, Közlekedési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály(4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10.). 

Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján  
keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU 
 
Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség 
van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat 
elektronikusan rendezni tudják a következő 
linken [https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show] keresztül 
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. 
 
Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy 
szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti 
jogvitákban. 

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) 
Kormányrendelet rendelkezései szerint a Vevőszolgálaton vásárlók könyve van arra az esetre, ha 
a Vásárló írásban, a Vevőszolgálaton kívánja megtenni a panaszt. 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU
https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show


Vásárló 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. 

VII. ADATVÉDELEM 

Az ACTORPLUSZ.HU számára fontos a személyes adatok védelme, ezért a mindenkor hatályos 
adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli a rendelkezésére bocsátott személyes 
adatokat. Az ACTORPLUSZ.HU a jelen ÁSZF-fel összefüggésben végzett adatkezelési 
tevékenységéről az ADATVÉDELMI NYILATKOZATban ad részletes, érthető tájékoztatást, amely 
tájékoztatás a jelen ÁSZF elválaszthatatlan része, a honlapon történő elfogadásával a Vásárló 
hozzájárul az ismertetett adatkezelésekhez. 

 

VIII.  ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a 
magyar jog az irányadó, különös tekintettel 
● a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), 
● az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. 
évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, 
● a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. 
(II. 26.) Korm. rendelet, 
● az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. 
(IX.22.) Kormányrendelet, 
● a fogyasztó és a vállalkozás között szerződés részletes szabályairól szóló 45/2014. 
(II.26.) Kormányrendelet, valamint 
● a fogyasztóvédelemről szóló1997. évi CLV. törvény 
rendelkezéseire. 
 
Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező 
rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül irányadóak. 
 

2. Az ACTORPLUSZ.HU honlapot a szerzői jog védi. A szerzői jogi jogosultja az  
ACTORPLUSZ KFT.,  vagy az általa feljogosított felhasználó. A honlapon feltüntetett 
szolgáltatások, valamennyi megjelenített tartalom szellemi alkotásnak minősül, aminek 
bármilyen felhasználása, másolása, sokszorosítása a jogosult engedélye nélkül nem 
megengedett. Az ACTOR PLUSZ KFT. fenntart magának minden jogot a 
ACTORPLUSZ.HU ONLINE ÁRUHÁZ, annak bármely részlete és az azon megjelenő 
tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos az ACTROPLUSZ.HU 
ONLINE ÁRUHÁZon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, 
elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az ACTOR PLUSZ KFT. írásos 
hozzájárulása nélkül. Az imént részletezett tiltó rendelkezések hatálya alól kivételt képez 
az ÁSZF és az adatkezelési tájékoztató megismerés céljából történő letöltése. 
 

3. HASZNOS LINKEK 

Nemzetgazdasági Minisztérium 
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
http://www.mkik.hu/hu 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
http://www.szabkam.hu 

Pénzügyi Békéltető Testület 
https://felugyelet.mnb.hu/pbt 

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium
http://www.mkik.hu/hu
http://www.szabkam.hu/
https://felugyelet.mnb.hu/pbt


Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 
http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/index.html 

Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete 
http://www.fogyasztovedok.hu 

Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség 
http://www.febesz.eu 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 
http://www.nfh.hu 

Gazdasági Versenyhivatal 
http://www.gvh.hu/gvh/alpha 

Egyenlő Bánásmód Hatóság 
http://www.egyenlobanasmod.hu 

 

http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/index.html
http://www.fogyasztovedok.hu/
http://www.febesz.eu/
http://www.nfh.hu/
http://www.gvh.hu/gvh/alpha
http://www.egyenlobanasmod.hu/

