
Fogyasztói tájékoztató 

Kertcenter Webshop
P+K 3000 Kkt.
Cégjegyzékszám: 13-03-031595
Adószám: 20953591-2-13
Számlaszám: MKB Bank 10300002 20121668 00003285
IBAN kód: HU96103000022012166800003285
SWIFT kód: MKKBHUHB
Székhely: 2363 Felsőpakony, Rákóczi utca 16.
Levelezési cím: 2363 Felsőpakony, Rákóczi utca 16.
Telefonos elérhetőségek: 06 29 317-326, 06 30 212 2545, 06 30 307-4675
E-mail elérhetőség: info@kertcenter.com

Tájékoztató fogyasztók részére / Fogyasztói tájékoztató

1. Megrendelés:
Kizárólag a kertcenter webshop felületén keresztül elektronikusan rögzítve.

Egyes  veszélyes  áruknak  minősülő  speciális  termékeket  (pl.  bizonyos  műtrágyaféleségek)
kereskedelmi  mennyiségben,  csak  megfelelő  igazolással  rendelkező  mezőgazdasági
termelőknek szolgálunk ki!

2. Számlázás:
A termékekről  és szolgáltatásokról minden esetben hivatalos elektronikus számlát  állítunk ki  és
adunk át a vásárló részére.

1. Fizetés módja:
• Telephelyünkön történő átvétel esetén készpénzzel, vagy előre utalással lehetséges a fizetés. 

• Házhozszállítás esetén A megrendelt termék értéket, valamint a szállítási díjat az átvételkor a

futárnak  kell  készpénzben  kiegyenlíteni.  Előzetes  egyeztetés  alapján  előreutalással  is
történhet a fizetés. 

2. Szállítás
A házhozsállítás szolgáltatásunkról ITT tájékozódhat részletesebben.

3. Panaszkezelés
Panasza  esetén  kérjük,  forduljon  a  fent  megjelölt  elérhetőségeink  valamelyikén
ügyfélszolgálatunkhoz.

mailto:info@kertcenter.com
http://agroshop.pe.hu/kertcenterwebshop/index.php?route=information/information&information_id=6


4. Elállás
Elállás joga (Távol állók közötti)

FIGYELEM! Kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül
eljáró  természetes  személyre,  azaz  a  Fogyasztókra  vonatkozik  az  elállási  jog!  Cégünk  a
hatályos PTK alapján értelmezi a Fogyasztó fogalmát.

Amennyiben Ön  TERMÉSZETES  SZEMÉLY (azaz  fogyasztó),  akkor  14  napon  belül  jogosult
indokolás nélkül elállni szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével
jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt harmadik személy a terméket átveszi. Ha Ön elállási
jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán,
vagy  elektronikus  úton  küldött  levél  útján.  Ön  határidőben  gyakorolja  elállási  jogát,  ha  a  fent
megjelölt határidő lejárta előtt elküldi részükre az alábbiak szerinti elállási nyilatkozatát:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi
termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

_______________________________________________________________________________

A számla sorszáma: ______________________________________________________________

Az átvétel időpontja: _____________________________________________________________

A fogyasztó(k) neve: _____________________________________________________________

A fogyasztó(k) címe: _____________________________________________________________

Dátum, aláírás: __________________________________________________________________

Az elállás joghatásai:

Ha  Ön  eláll  a  szerződéstől,  haladéktalanul,  de  legkésőbb  az  Ön  elállási  nyilatkozatának
kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által ellenszolgáltatásként megfizetett
teljes  összeget,  ideértve  a  teljesítéssel  összefüggésben  felmerült  költségeket  is  (kivéve  a
visszajuttatás költségei, melyek önt terhelik).

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

A visszatérítést  mindaddig  visszatarthatjuk,  amíg  vissza  nem kaptuk a  terméket,  vagy Ön nem
igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ha  Ön  a  szerződés  alapján  terméket  átvette,  Ön  köteles  számunkra  a  terméket  indokolatlan
késedelem  nélkül,  de  legkésőbb  elállási  nyilatkozatának  közlésétől  számított  14  napon  belül
visszaküldeni  vagy átadni.  A határidő betartottnak minősül,  ha a 14 napos határidő letelte előtt
elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a visszaküldő viseli.

A  termék  esetleges  értékcsökkenését  levonjuk  a  visszatérítés  összegéből.
Ön kizárólag  akkor  vonható  felelősségre  a  termékben bekövetkezett  értékcsökkenésért,  ha  az  a
termék  jellegének,  tulajdonságainak  és  működésének  megállapításához  szükséges  használatot



meghaladó használat  miatt  következett  be.  Cégünk minden visszaküldött terméket bevizsgál!
Garanciális  ügyintézés:  hétfő-péntek.:  10-18h.
Amennyiben a termék hibája bizonyosságot nyer, életbe lép a hibás teljesítés intézménye. Ebben az
esetben cégünk a visszaküldés költségeit is megtéríti.

5. Kellékszavatosság / hibás teljesítés
Ha  a  kötelezett  hibásan  teljesít,  ha  a  szolgáltatás  a  teljesítés  időpontjában  nem  felel  meg  a
szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a
kötelezett,  ha  a  jogosult  a  hibát  a  szerződéskötés  időpontjában  ismerte,  vagy  a  hibát  a
szerződéskötés időpontjában ismernie kellett

Hibás teljesítés esetén a 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a P+K 3000 Kkt. jótállásra köteles

Ön a P+K 3000 Kkt. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt
érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

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.

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.

Ön a P+K 3000 Kkt.-al szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől  számított  hat  hónapon belül  a  kellékszavatossági  igénye érvényesítésének a  hiba
közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a P+K 3000 Kkt. 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.

6. Termékszavatosság / garancia
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.

A termék hibája esetén Ön - választása szerint - az Kellékszavatosságnál meghatározott jogát vagy
termékszavatossági igényt érvényesíthet.

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



Hibás teljesítés esetén a 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a P+K 3000 Kkt. jótállásra köteles.

A jótállási  igény  a  jótállási  határidőben  érvényesíthető.  Ha  a  P+K  3000  Kkt.,  mint  jótállásra
kötelezett kötelezettségének az Ön, mint 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.

A P+K 3000 Kkt. 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,  illetve
termékszavatossági  és  jótállási  igényt  egyszerre,  egymással  párhuzamosan  nem  érvényesíthet,
egyébként  viszont Önt a  jótállásból  fakadó jogok az Kellékszavatosság és a Termékszavatosság
pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik

Általános feltételek

Az általunk forgalmazott mezőgazdasági, kertészeti gépekre 2 év jótállás vállalunk. Az egyéb
általunk  forgalmazott  kertészeti,  mezőgazdasági  alkatrészekre,  eszközkre  1  év  jótállást
biztosítunk.
•  A jótállási igényt számlával, vagy az általunk kiállított saját garancialevéllel lehet érvényesíteni a
garancialevélen feltüntetett időn belül székhelyünkön nyitvatartási időnkben. (Kivételt képeznek a
márkaszerviz-garanciajeggyel  rendelkező  termékek,  amely  termékek  garanciális  ügyintézését  a
megjelölt szervizek végzik.)

• A 12 hónapot meghaladóan vállalt garanciaidő alatt a meghibásodott termék esetén helyettesítő
terméknek  minősül  a  tudásban,  teljesítményben  azonos,  vagy  korszerűbb  termék.
• A termék székhelyünkre történő visszaszállításról minden esetben a vásárló gondoskodik, annak
költségei  a  vásárlót  terhelik.  Cégünk  utánvétes  csomagokat  nem  vesz  át!
•  A garanciális  javítást  általában nem a cégünk végzi.  A garanciális  ügyintézésre visszajuttatott
termékeket  cégünk  elküldi  az  illetékes  szervizbe  ahol  megtörténik  a  javítás,  illetőleg  ha  nem
javítható  a  termék,  megküldik  a  cseredarabot.
•  A vevő  kérheti  a  termék  cseréjét,  ha  az  a  vásárlástól  számított  három  munkanapon  belül
meghibásodott. Ha a cserére nincs lehetőség, a vásárló választása szerint a termék vételárát vissza
kell fizetni, vagy a vételár különbözet elszámolása mellett más terméket kell részére szolgáltatni.
Cégünk minden meghibásodott terméket bevizsgál! Garanciális ügyintézés:  hétfő-péntek.: 10-
16h

• Garanciális csere esetén a jótállási idő a csere napjával újra kezdődik. Javítás esetén a garancia
meghosszabbodik  a  termék  leadásától,  a  javított  termék  visszaadásáig  eltelt  idővel.
• A garanciális javításra behozott termékeket csak a tartozékaival együtt áll módunkban átvenni. Az
gép  vagy  eszköz  azonosítóinak  (sorozatszám  és  egyedi  azonosító,  valamint  egyéb  zárjegy  és
matrica) sérülésmentes állapotban kell lennie.



 

• Azon termékeknél melyek saját gyártói/forgalmazói garanciajeggyel rendelkeznek, 3 munkanapon
túli  meghibásodás  esetén  mindenképp  a  gyártó/márkaképviselet  által  a  garanciajegy  hátulján
megjelölt,  a  vásárló  lakóhelyéhez  legközelebb  eső  szervizben  jelentse  a  meghibásodást.  
• Távollévők között kötött szerződések esetében(pl. csomagküldő) a Megrendelő az 17/1999 Korm.
rendelet 4. §-a alapján jogosult  az áru átvételét követő 14 naptári napon belül indokolás nélkül
elállni a vásárlástól. Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót
terhelik.

45/2014.  (II.  26.)  Korm.  rendelete  a  távollevők  között  kötött  szerződésekről: A rendelet
hatálya arra a szerződésre terjed ki, amelyet fogyasztó és vállalkozás köt egymással termék, illetve
szolgáltatás  értékesítésére  irányuló,  a  vállalkozás  által  működtetett  távértékesítési  rendszer
keretében olyan módon, hogy a szerződés megkötése érdekében a vállalkozás kizárólag távközlő
eszközt alkalmaz (távollevők között kötött szerződés).

Garanciavesztés okai
• A termék szállítása vagy üzembe helyezése közben bekövetkező sérülés, a nem megfelelő tárolás 
és nem megfelelő nem redeltetésszerű használat.
• A terméken bármilyen mechanikai sérülés (égés, roncsolódás, törés, repedés), akkor is, ha a hiba 
látszólag nem függ össze a sérüléssel.
• A terméken elemi kár okozta meghibásodás (villámkár, túlfeszültség )
•  terméken szereplő sorozatszám, egyedi azonosító címke, zárjegy, matrica sérülése, hiánya. 
Bizonyos esetekben csak a termék csomagolásán vagy egyedi dokumentációjában található a 
sorozatszám. 
• A termék nem rendeltetésszerű használatából eredő meghibásodások.
• A termékeken illetéktelen és/vagy szakszerűtlen javítási, szerelési próbálkozásra utaló nyomok 
sérülések. (Javítási munkákat csak a forgalmazó által erre felhatalmazott szakszervizek, 
szakemberek végezhetnek, amit adott esetben számlával is igazoltatni kell.)

7. Egyéb
Tájékoztatjuk, hogy P+K 3000 Kkt-nál rendelkezésre áll a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex, melyről írásban, postai
vagy elektronikus úton díjmentesen másolatot kérhet, amit a kérelem beérkezésétől számított 30
napol belül elektronikus úton megküldünk Önnek.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben panaszát a P+K 3000 Kkt elutasítja vagy annak tartalmával nem ét
egyet,  úgy  panaszával  a  Pest  Megyei  Békéltető  Testülethez  fordulhat.  Pest  Megyei  Békéltető
Testület Cím: 1055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8. III. emelet 331. Levelezési cím: 1364 Budapest,
Pf.: 81 Telefon: 06-1-269-0703

A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség elérhetősége: 1088 Budapest, József krt. 6. Tel: 06-1 / 459-
4800.
A Fővárosi Fogyasztóvédelmi Felügyelőség elérhetősége: 1074 Budapest, Rákóczi út 54.. Tel: 06-
1 / 461-0488.



P+K 3000 Kkt elérhetősége: 2363 Felsőpakony, Rákóczi utca 16. Tel: 06-29 / 318-325 
info@kertcenter.com
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