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I. Bevezető információk
Üdvözöljük honlapunkon!
A www.orak.hu weboldalon működő honlap és webáruház a "Bálint órás" cég online kivetülése 2000 óta, amely
regisztrációval és regisztráció nélkül is használható.
A Cégünk által kínált szolgáltatások, termékek, folyamatosan frissülő és bővülő információk, szakmai írások a weboldalon
ingyenesen böngészhetők.
A webáruházban található több ezer termék raktárkészlet-információja percre kész, minden termék mellett valós információ
található a termék elérhetőségéről, valamint arról, hogy melyik üzletünkben található meg az adott termék.
A weboldalon keresztül kapcsolatba léphet a "Bálint órás" céggel, a háttérben tevékenykedő munkatársakkal, akik szíves
rendelkezésére állnak.
II. Impresszum: A Cég, avagy a www.orak.hu webáruház Üzemeltetője, amelytől Ön vásárolt terméket, vagy
szolgáltatást vett igénybe, esetleg ezt szándékozik tenni
Név: Győri Órás Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Rövid név: Győri Órás Bt.
Székhely (Postázási cím): H-9022 Győr, Jedlik Ányos utca 18.
Telephely(ek): H-9022 Győr, Király utca 17. (Széchenyi tér - Esterházy palota)
Honlap: www.orak.hu
Tulajdonosok: Bálint Péter és Bálintné Szlatinszki Krisztina
www.orak.hu
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Telefon: +36 96 335015 (ingyenesen hívható ügyfélszolgálati nyitva tartási időben)
E-mail: info@orak.hu
Adószám: 20148955-2-08
Cégjegyzékszám: 08-06-007608, vezetve a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság mint Cégbíróság-nál (Győri Törvényszék
Cégbírósága)
Közösségi adószám: HU20148955
Bankszámlaszám: HU31 11101208-20148955-35000008 HUF
Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: 03061-0001
További adatvédelmi nyilvántartási azonosító: 03061-0002
Működési engedélyek a tevékenységek végzésére: Nyilvántartási szám: 2992, 13835 (Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat
Jegyzőjétől)
Az Üzemeltető weboldalának tárhely szolgáltatója:
Név: IRQ Hosting Kft.
Cím: H-1015 Budapest, Donáti utca 38/A. Földszint
Honlap: www.irq.hu
Adószám: 23408416-2-41
Telefon: +36 1 2337777
E-mail: hosting@irq.hu
Az Üzemeltető az adatok kezelése során – az Ügyfelek színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozót
veszi igénybe:
-IT szolgáltatás, integrált vállalatirányítási és számlázó rendszer és annak tárhely szolgáltatása (minden megadott adat
ebben a rendszerben kerül rögzítésre és feldolgozásra kizárólag az Ügyfelek színvonalas és biztonságos kiszolgálása
érdekében):
SMARTFRONT Business Suite
Név: Smartfront Kft.
Cím: H-1132 Budapest, Váci út 18.
Honlap: www.smartfront.hu
Adószám: 23507292-2-41
Telefon: +36 1 7907268
E-mail: office@smartfront.hu
Az Üzemeltető további honlapjai:
www.oraszijak.hu
www.balintoras.hu
Az Üzemeltető minden honlapján azonosak az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) és megyezik az Adatvédelmi és
adatkezelési tájékoztató .
Az Üzemeltető NEM SAJÁT portálokon való megjelenései marketing célokat szolgálnak. Ezeken a direkt vásárlás nem
lehetséges.
Ha Ön ezeken a weboldalakon próbál meg velünk kapcsolatba lépni, saját kapcsolatfelvételi rendszerünkre irányítjuk
át.
Ezen weboldalak:
https://www.facebook.com/orak.hu/
https://www.instagram.com/balintwatchmaker/
https://www.youtube.com/BALINTORAS
https://hu.pinterest.com/balintoras/
Az Üzemeltető NEM SAJÁT, direkt vásárlásra alkalmas egyéb webáruházban (marketplace) való megjelenése:
https://www.chrono24.hu/dealer/balint-orak
Az Üzemeltető saját honlapjain és a Chrono24 oldalán azonosak az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) és megegyezik az
www.orak.hu
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Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató .
III. Fogalmak
Felek: Eladó és Vevő együttesen.
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.
Adásvételi szerződés: a Polgári Törvénykönyv szerinti adásvételi szerződés, valamint minden olyan szerződés is, amelynek
áruk és szolgáltatások egyaránt tárgyát képezik.
Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál.
Áru: a termék, az ingatlan és a vagyoni értékű jog, valamint a szolgáltatás.
Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.
Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében
a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti, vagy
vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét.
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.
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.
Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog,
mely a Szerződés tárgyát képezi.
Szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan - ellenszolgáltatás fejében végzett tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény
nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában.
Dolog (eszköz): a szolgáltatás tárgya. Az általunk javítandó/karbantartandó (általunk forgalmazott jótállás alatt álló vagy
általunk forgalmazott és nem forgalmazott jótálláson kívül álló) óra, óraforgató, de lehet óraszíj, csat, stb. termék.
Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.
Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő, szerződést kötő személy.
Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári
Törvénykönyv szerinti,
1. a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi
kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
2. a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.
IV. Vonatkozó jogszabályok
A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadók, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
-1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgytv)
-2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről
-2013. évi V. törvény (a Polgári Törvénykönyvről)
-151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
-45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
-19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó
szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
-1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
-2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
-AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő
állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a
megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a
2009/22/EK irányelv módosításáról a 2013/11/EU IRÁNYELV
-AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
www.orak.hu

3. oldal

hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
További jogszabályok az Üzemeltető tevékenységére:
-2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
-1990. évi LXXXVII. törvény az árak megállapításáról
-2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról (FTTV)
-249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról
-453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő, közzétételi kötelezettséggel járó
súlyos jogsértésekről, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.)
Korm. rendelet módosításáról (hatályos: 2017.01.01-től)
-2000. évi C. törvény a számvitelről
-1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról
-2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
-2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről
-2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
-AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/83/EU IRÁNYELVE (2011. október 25.) a fogyasztók jogairól, a
93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK
tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
V. Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) hatálya, elfogadása
A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen
Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt
és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és
fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.
A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb
tájékoztatások nyújtják.
Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit.
VI. Webáruházas megrendelés és kiszállítás szerződése, a szerződés formája
Webáruházas megrendelés és kiszállítás esetén a teljes szerződés távollévők között kötött szerződés.
A webáruházas megrendelés távollévők között kötött szerződésnek minősül, nem minősül írásos szerződésnek. A
szerződés a megrendelés leadásakor jön létre és utólag hozzáférhető.
Az Üzlethelységeinkben kötött szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés Honlapon igényelt házhoz szállítása (Kiszállítása) nem
minősül távollévők között kötött szerződésnek. Házhoz szállítást (Kiszállítást) csak a már Készre jelentett (befejezett
teljesítésű) Dolog (eszköz) javítás-karbantartás után lehet igényelni.
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.
Cégünk minden megrendelést iktat, amellyel az Ön kényelmes és rugalmas ügyintézését, későbbi panaszainak kezelését
segítjük.
Az iktatás a SMARTFRONT Business Suite integrált vállalatirányítási és számlázó rendszerben történik.
Webáruházas megrendelés esetén a vállalatirányítási rendszerből a rögzített adatok visszaigazolását a vállalatirányítási
rendszerben szereplő rendelésszámmal munkanapon belül elküldjük a megadott e-mail címre.
A rögzített adatok felhasználásáról és az Ön tájékozódási, törlési, változtatási lehetőségeiről bővebben a Adatvédelmi és
adatkezelési tájékoztató -ban talál részletes információkat.
VII. Szerzői jogok
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek
minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található
grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan
alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából
www.orak.hu
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bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás
feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Győri Órás Bt.
Az esetlegesen letöltött, illetve kinyomtatott oldalakon a Felhasználó köteles feltüntetni és megőrizni a szerzői jogra ill.
egyéb szellemi tulajdonjogra vonatkozó megjegyzéseket, utalásokat.
A honlap tartalmát, annak egyes elemeit politikai ill. kereskedelmi célokra felhasználni vagy nyilvánosan terjeszteni – az
Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül – tilos!
Az Üzemeltető szabadon felhasználhat bármilyen ötletet, elvet, elképzelést, eljárást, illetve technikát, amely a
Felhasználó által bármely célból a honlapra küldött közlésben megtalálható.
Kiemelt védjegyek
"bálint" védjegy jogosultja a Győri Órás Bt. Lajstromszám: 199318 (Bejegyezve: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala)
"www.orak.hu" védjegy jogosultja a Győri Órás Bt. Lajstromszám: 199319 (Bejegyezve: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala)
A hivatalos márkavédjegyek használata a weboldalon a gyártók, forgalmazók, disztribútorok engedélyével történik.
Magazin, Aktuális, Az Órás blogja
A Magazinban és a Blogban közzétett információk csak tájékoztató jellegűek. A közzétett információk helytállóságáért és
teljességéért, továbbá az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem
vállal.
Az itt közölt írások nem minősülnek ajánlattételnek vagy felhívásnak ajánlattételre.
Kommentek, Vásárlók könyve
A Kommentekben és a Vásárlók könyvében közzétett írások tartalmáért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal, azért
kizárólag annak szerzője tartozik felelősséggel. A Komment és a Vásárlók könyve felület nem használható sem közvetlenül sem
közvetve az Üzemeltetőtől eltérő harmadik személyek termékeinek vagy szolgáltatásának népszerűsítésére továbbá a hatályos
jogszabályokba ütköző illetve harmadik személyek jogait sértő tevékenység folytatására.
Az Üzemeltető jogosult minden olyan tartalom törlésére vagy módosítására, amely a hatályos jogszabályokba vagy a jelen
szabályzatba ütközik.
A honlapra mutató linkek és frame-k elhelyezése
Kizárólag a honlap fő oldalára mutató linkek engedélyezettek, mélyebb linkek nem alkalmazhatók. Tilos a portál oldalainak
keretezése, úgynevezett frame-be helyezése!
A linkelő weboldal az Üzemeltető logójának sem a méretét, sem megjelenítését nem módosíthatja.
A linkelő weboldal nem keltheti azt a benyomást, hogy az Üzemeltető javasolja vagy egyébként támogatja az adott oldalon
forgalmazott vagy kínált szolgáltatás ill. termék igénybevételét vagy megvásárlását.
A linkelő weboldal nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt az Üzemeltetőről, valamint az Üzemeltető és a
linkelő weboldal fenntartója között fennálló jogviszonyról.
A linkelő weboldal nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat.
Ettől eltérő szabályok kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása esetén alkalmazhatók.
VIII. Részleges érvénytelenség, magatartási kódex
Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a
hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandók.
Az Eladónak a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási
kódexe nincsen.
A cég belső ÜZLETSZABÁLYZATA kitér az egyes termékek a gyárból vagy disztribútortól való beérkezésekor történő
ellenőrzésre valamint az értékesítéskor szükséges ellenőrzésre is, az értékesítés minőségére. A maximumra törekszünk,
cégünktől működő, ellenőrzött, sértetlen termékek kerülhetnek csak fogyasztói forgalomba.
Az Eladó egyértelmű törekvése az aktuális jogszabályoknak való teljes megfelelés. A Cég erkölcsi és morális alapelvei a
hagyományos értékrendeken alapulnak.
www.orak.hu
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IX. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések
A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes
adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A weboldalon megjelenő adatokat MSSQL és
MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba
épített hardveres támogatást használunk.
X. A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás
A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk
tájékoztatást.
A webáruházban található termékek esetében a gyártótól ill. forgalmazótól kapott információkat adjuk meg kiegészítve további,
legtöbbször szakmai részletekkel. A termékek mellett közzétett információk ill. képek (különösen azok színei) a valóságostól
eltérhetnek.
A termékek méretei irányadatok (az ábra alapján a Méretek: X x Y mm), az alapelv:

Az óraszíjak, óraszíj tartozékok mérettípusai:

Amennyiben nem biztos a mérésben, ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNK szívesen áll a rendelkezésére.
XI. Árak
A webáruházban feltüntetett árak forintban értendők (HUF, Ft) és tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t (bruttó árak).
AKCIÓS termékeknél az ár PIROS színnel van kiemelve! Ezeket az árakat un. outlet Ár-ként az adott Termékek mellett
üzleteinkben is megtalálja!
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Internetes ár: ha az ár mellett Internetes ár feliratot talál, az az ár csak az webáruházban való megrendelés esetén érvényes ár.
A NEM AKCIÓS termékeknél további kedvezmények igénybevételére is van lehetőség, amelyről bővebben ITT
tájékozódhat.
Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a
már megkötött szerződésekre. Amennyiben Eladó az árat hibásan tüntette fel, és megrendelés érkezett a termékre, de szerződést
még nem kötöttek a felek, úgy az ÁSZF „Eljárás hibás ár esetén” pontja alapján jár el az Eladó.
Eljárás hibás ár esetén
Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:
-0 Ft-os ár,
-kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény
feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék).
Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ
birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül
lemondja a megrendelést.
Szolgáltatások ára
A Szolgáltatások árának kiszámítása a következő szempontok alapján történik:
-A szolgáltatás időigénye
-A Dolog (eszköz) kategóriája (a munkához szükséges szakember kvalifikációs szintje)
-A Dolog (eszköz) állapota
A Szolgáltatások leírása és árai menüben a cégünk magas szintű minőségi elvárásainak megfelelő szolgáltatási végeredményért
fizetendő előre látható nagyságrendi szolgáltatási árak találhatók.
A Javítás / Karbantartás igénylése kitöltése után egy Vállalási ár ajánlat jelenik meg az előre látható elvégzendő
szolgáltatásokra.
A Javítás / Karbantartás igénylése űrlap kitöltése és elküldése nem jár fizetési kötelezettséggel.
A Szolgáltatások ára NEM tartalmazza a Szállítási költségeket.
A Szolgáltatások árai forintban értendők (HUF, Ft) és tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t (bruttó árak).
XII. A webáruház használata, a vásárlás folyamata
A vásárlás nem regisztrációhoz kötött. Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie.
1. A Termék kiválasztása
A főmenüben találhatók a TERMÉKKATEGÓRIÁK.
Órák, Óraszíj tartozékok, Óraforgatók, Óratárolók, Elemek, Egyéb kiegészítők
Bármely ezekbe a kategóriákba sorolható termék már a listaoldalon a virtuális kosárba helyezhető a ZÖLD KOSÁR gombra
kattintva. A szűrőrendszer segítségével a kilistázott termékek igény szerint szűrhetők.
A termék képére kattintva a termékoldalon minden termékről bővebb információk, és a legtöbb esetben további képek
találhatók. A bővebb információknál az "i" ikonra kattintva az aktuális információ magyarázata is megtalálható.
www.orak.hu
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Karóráknál az esetlegesen megjelenő tartozékképek percre-kész információt nyújtanak arról, hogy vásárlás esetén mi jár a
termékhez.
Óraforgatóknál, óratárolóknál a képeken szereplő órák csak szemléltetést nyújtanak, azok NEM TARTOZÉKAI a terméknek.
Óraszíjak
Az óraszíjak listaoldalán a szűrőrendszer segítségével, vagy a fazon kiválasztása után a méret, szín gombra kattintva
választhatja ki a megfelelőt.
Nem minden karórára szerelhető általános óraszíj. Néhány példa:

A kiindulási pont, a legmérvadóbb tulajdonság a szíj karórához való rögzítéséhez a Szíj befoglaló szélesség a toknál. Ez az adat
milliméter pontos, némely esetekben az 1 mm-es eltérés megengedett.
A szűrőrendszer segítségével kiválasztott termék a listaoldalon a fazon mellett a jobb alsó sarokban jelenik meg.
2. A Kosárba helyezés, a kosárban lévő Termékek
Csak a raktáron lévő, vagy biztosan szállítható termékek mellett található zöld kosár. Az elérhetőségi státuszról a zöld kosár
mellett találhat további információt.
A Termék kiválasztása után Ön a zöld kosár gombra kattintva helyezhet - tetszőleges számú - terméket a kosárba anélkül, hogy
ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.
Javasoljuk, hogy akkor is helyezze a kosárba a terméket, ha nem biztos abban, hogy az adott terméket meg kívánja vásárolni,
mert ezzel az Ön számára egy kattintással áttekinthetővé válik, hogy az adott pillanatban melyek az Ön által kiválasztott
termékek, és azokat egy képernyőn megjelenítve tudja megtekinteni és összehasonlítani. A Kosár tartalma a megrendelés
véglegesítéséig – a Megrendelem gomb megnyomásáig – szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek
eltávolíthatók, a kosárba tetszés szerint újabb termékek helyezhetők, illetve a kívánt termékszám megváltoztatható.
3. A Kosár megtekintése
A virtuális kosár a menüsáv felett a jobb oldalon mindig látható, és mutatja, hány darab termék van a kosárban.
A virtuális kosárra kattintva bármikor eljuthat a Kosár tartalma oldalra, ahol ellenőrizheti, megváltoztathatja annak tartalmát:
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A Vásárlás gombra kattintva a kosár tartalmát szintén ellenőrizheti, megváltoztathatja, kötelezettség nélkül A kosár
tartalmának módosítása gombra kattintva.
4. Vásárlási és vásárlói adatok megadása
Kupon kód
Ha Önnek kedvezményre jogosító Kupon kódja van, akkor azt itt kell beírni, majd a Módosít gombra kattintva láthatja a
kedvezménnyel módosított Fizetendő összegeket.
A Kupon kódokat a már Akciós (piros Ár) termékeknél nem lehet felhasználni. A Kupon kód a termék eredeti árából
érvényesíti a kedvezményt azoknál a termékeknél, amelyeknek speciális, un. Internetes ára is van.
Átvétel módja
Az Átvétel módjánál kiválaszthatja, hogy Személyesen, ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IDŐBEN veszi át a terméke(ket), vagy
Kiszállítást igényel.
Felhasználói adatok, Átvételi adatok, Számlázási adatok megadása, A számlázás típusa
A vásárlás véglegesítéséhez szükséges adatok kitöltése: a Személyes adatokat, Szállításra, Számlázásra vonatkozó adatokat kell
megadni.
A rendeléshez kötelezően kitöltendő adatokat piros csillag jelzi. Azok megadása nélkül a Megrendelés nem véglegesíthető.
A csillagozott adatok megadása az ajánlatának, rendelésének feldolgozásához, további ügyintézéséhez feltétlen szükségesek.
Ezen adatok kezeléséről a Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató -ban olvashat.
Fizetési mód
A fizetési feltételek: a megrendelt termékek kifizethetők az interneten keresztül bankkártyával, banki átutalással (előre utalás)
vagy kiszállítás esetén készpénzben az áru átvételekor a futárnál (utánvéttel).
Személyes átvétel esetén bankkártyás vagy készpénzes fizetési lehetőségek közül választhat az átvételkor az üzleteinkben.
Megrendeléskor az átutalást is választhatja az internetes bankkártyás fizetésen túl. Ebben az esetben az utalás beérkezése
után adjuk át személyesen a megrendelt termékeket a megjelölt üzletben.
Felhívjuk figyelmét, hogy Kiszállítás esetén a 250000.- Ft bruttó rendelési összeg felett utánvétes fizetési módot NEM
tudja kiválasztani! Ez esetben kérjük, válassza a banki átutalás vagy a bankkártyás fizetési módokat.
Megjegyzés
A rendeléshez kapcsolódó speciális megjegyzés, kívánság rögzítésére itt nyílik lehetőség.
5. A megrendelés véglegesítése (ajánlattétel)
Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) és a Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató elolvasása és elfogadása után tudja a
rendelését véglegesíteni.
Itt lehetősége nyílik a megadott adataival feliratkozni hírlevelünkre is.
Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az
Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a Megrendelem gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt
információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó
megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek.
Ön a Megrendelem gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és
nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48
órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja
vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.
A Megrendelem gomb megnyomása után egy összefoglaló oldal nyílik meg a vásárlásának az adataival, amelyben ha hibát
tapasztal, vagy bármin változtatna, kérjük jelezze ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKON.
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Általunk tapasztalt hibásan megadott e-mail cím esetén munkatársunk telefonos egyeztetést fog megpróbálni. Ha semmilyen
módon nem sikerül a rendelésről visszaigazolást küldenünk az adatok helytelensége miatt, akkor a rendelést 48 óra elteltével
töröljük.
Amennyiben a bankkártyás fizetést választotta, a CIB BANK oldala nyílik meg (CIB BANK tájékoztató elérhető ITT ), ahol
biztonságosan végrehajthatja a bankkártyás fizetést:

6. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte
A rendelések feldolgozása két lépcsőben történik. Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A
rendelésről először egy automata visszajelzést kap, ami csak annak tényét rögzíti, hogy az Ön megrendelése a honlapon
keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül az Ön ajánlata elfogadásának. Ebben az e-mailben minden Ön által
megadott adatot megtalál a rendelésére vonatkozóan.
Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza, úgy Ön köteles
ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – velünk e-mail útján haladéktalanul közölni. Amennyiben Ön a
megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a
kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.
Az Eladó az Ön ajánlatának elküldését követően munkanapon belül vagy a következő munkanapon egy második e-mail útján
visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló email az Ön számára a
levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik (Rendelés visszaigazolás).
7. Adatbeviteli hibák javításának lehetőségei - Felelősség a megadott adatok valóságáért
A Megrendelés rögzítése előtt
A Megrendelem gomb lenyomásáig a kosár tartalmát szabadon változtathatja. A kiválasztott termék(ek)et a termék neve mellett
található piros keretes X gombra kattintva törölheti gyorsan a kosárból, vagy a részletes KOSÁR nézetben a Törlés alatt
található "kuka" ikonra kattintva. Ugyanitt a kiválasztott termék(ek) mennyiségét + - gombokkal, vagy a mennyiség beírásával
változtathatja meg. A Vásárlás gombra való kattintás után is megváltoztathatja a kosár tartalmát, "A kosár tartalmának
módosítása" gombra való kattintás után. Ilyenkor a változtatás után a Változtatások rögzítése gombra kell kattintani a
változtatások érvényesítéséhez.
A VÁSÁRLÁS oldalon bármely további megadott adatot szabadon megváltoztathat, törölhet. Az adatok "Elolvastam és
elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatót." kipipálása és a Megrendelem
gombra való kattintás után kerülnek a rendszerben rögzítésre.
www.orak.hu
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A Megrendelés rögzítése után
Az info@orak.hu e-mail címre jelezheti, ha
-a megrendelés összefoglaló oldalán hibát észlel
-nem érkezett meg a rendelés leadásának visszaigazolása a megadott e-mail fiókjába
-Termék(ek)kel, mennyiséggel, Szállítási móddal, Fizetési móddal, megadott Szállítási, számlázási adatokkal kapcsolatos
változtatást szeretne a rögzített megrendeléssel kapcsolatban
-Ön ilyenkor is már gyakorolhatja elállási jogát
Az e-mailt és a változtatásokat 1 munkanapon belül visszaigazoljuk, végrehajtjuk!
Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön
által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott
e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és
meggátolhatja a szerződés létrejöttét.
8. Kommunikáció, nyomonkövetés
A rendelésének státuszáról folyamatosan e-mailben tájékoztatjuk: visszaigazoljuk a feldolgozást, a várható kiszállítást, a
csomagolást, a számla elkészültét (a számla képét e-mailben is elküldjük), a szállítást, a csomag nyomonkövethetőségét.
Amennyiben a személyes átvételt választotta, e-mail-ben tájékoztatjuk a termék átvételi lehetőségéről. Ha a visszaigazolások
nem jelennek meg az e-mail fiókjában, kérjük, nézze meg a "spam" vagy "kéretlen" mappát is a levelezőrendszerében.
A visszaigazolások kimenő e-mail címe: info@orak.hu. Amennyiben a nevünkben kapott levélben nem ez az e-mail cím
szerepel, kérjük jelezze azt az ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKON, és semmiképpen NE NYISSA MEG a csatolmány(oka)t.
9. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK
Szállítási határidő
A webáruházban található több ezer termék raktárkészlet-információja percre kész, minden termék mellett valós információ
található a termék elérhetőségéről.
A kiválasztott terméket azonnal átveheti személyesen a termék mellett megjelölt üzletünkben, vagy egyeztetés után bármelyik
terméket, bármelyik üzletünkben.
Amennyiben a termék mellett szállítási idő van megjelölve, azaz NEM AZONNAL saját készletről szállítható, a
megrendelésétől számított 1-2 munkanapon belül jelezzük Önnek e-mail-ben a termék konkrét szállítási időpontját, ill.
személyes átvétel igénye esetén a termék átvételének lehetőségét. Amennyiben az általunk így megadott időpont nem felel meg
a termék(ek) átvételére, akkor a megrendelését lemondhatja.
Futárszolgálat, azaz kiszállítás választása esetén ha 12 óráig leadja rendelését egy "Készleten, azonnal szállítható"
termékre, a legtöbb esetben másnapra (munkanapokon) kézhez kapja a terméket! A csomag futárszolgálatnak való átadásáról
a nyomonkövethető csomagszámmal együtt e-mailben értesítést küldünk Önnek. A maximum szállítási idő egy "Készleten,
azonnal szállítható" termékre 4 nap.
A megrendelt termék(ek)et a futárszolgálat munkatársa munkanapokon 8 és 17 óra között szállítja ki, ezért olyan szállítási
címet adjon meg, ahol az adott időpontban a terméket át tudja venni. Ha a kézbesítés nem sikerült, telefonos egyeztetés
történik.
Miután a csomagot átadjuk a futárszolgálatnak, elküldjük Önnek e-mail-ben a csomag számát, amelynek segítségével
nyomonkövetheti a megrendelt terméket interneten keresztül. Az Express One ügyfélszolgálatán a +36 1 8 777400 vagy +36 1
8 777444 telefonszámon, illetve e-mailben is az ugyfelszolgalat@expressone.hu címen is érdeklődhet csomagja felől.
Bármilyen akadálya lenne a fenti ígéreteknek, e-mailben, vagy telefonon egyeztetünk Önnel. Amennyiben más határidő nem
lenne megfelelő, a megrendelését lemondhatja.
Határon túli megrendelés esetén, Európán belül a szállítási határidő általában 3-5 munkanap.
Szállítási díj
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A kiszállítás (házhozszállítás) 15000.- Ft bruttó rendelési érték és az felett Magyarországra, Ausztriába, Szlovákiába és
Romániába INGYENES!
A kiszállítás (házhozszállítás) díja 15000.- Ft bruttó rendelési érték alatt bruttó 1700.- Ft Magyarországra, Ausztriába,
Szlovákiába és Romániába.
Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mielőtt más, fent nem felsorolt országokból vásárolna. Biztonsággal szállítunk CZ, HR,
DE, BE, NL, LU, IT, FR, ES, GB, PT, IE területére. A szállítási költségekkel kapcsolatban ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNK
rendelkezésére áll.
10. A megrendelt termék(ek) átvétele
Személyes átvétel
Az átvétel lehetőségéről e-mailben tájékoztatást küldünk.
Ezután a Termék a megadott Üzletünkben várja minden tartozékával (amennyiben átutalással (előre utalás) vagy bankkártyával
a webáruházban kifizette a termék(ek)et, akkor a már kiállított számlát is mellékeljük).
A garanciajegyeket, a regisztrációt csak az Ön jóváhagyása, a termék élőben való megtekintése, ellenőrzése után érvényesítjük.
Személyes elállás, nem tetszés esetén a már kifizetett összeget megegyezés szerint levásárolhatja, viszautaljuk, vagy (előre
egyeztetett időpontban) készpénzben visszaadjuk a megfelelő számviteli szabályok szerint.
Kiszállítás
A megrendelt termékeket a futárszolgálat munkatársától csomagban kapja meg. Utánvétes fizetés esetén a csomagot a
futárszolgálat csakis a pénzügyi rendezés után fogja átadni.
Kérjük, a csomagot csak sértetlen állapotban vegye át!
A csomag kibontása után egy külön lezárt borítékban találja meg a számlát és a termék(ek)hez tartozó érvényesített
dokumentumokat.
A termékeket rendkívül biztonságos csomagolással látjuk el, ezeket távolítsa el. Kérjük, a termék(ek)kel és tartozékaival bánjon
kíméletesen.
A legkisebb problémát vagy kérdést is kérjük, jelezze ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKON.
XIII. Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés
Amennyiben Ön korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet,
amikor elállási jogával élt), vagy a Termék "nem kereste" jelzéssel érkezett vissza az eladóhoz, az Eladó a megrendelés
teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez köti.
XIV. Külföldre történő értékesítés
Eladó nem különbözteti meg a Honlap használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli
vásárókat. A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában az Eladó Magyarország területén biztosítja a megrendelt termékek
kiszállítását/átvételét.
A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai
alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az a fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely
tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az
Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár
el. Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari
vagy szakmai tevékenysége körén.
A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, Eladó nem köteles a vásárló tagállami szerinti nyelven
kommunikálni Vásárlóval.
Eladó nem köteles megfeleljen a Vásárló tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Termékkel kapcsolatban meghatározott
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szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a
Vásárlót ezekről a követelményekről.
Eladó eltérő rendelkezése hiányában Magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden Termék esetében.
Vásárló a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.
Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés az Eladó által meghatározott pénznemben valósul meg,
Eladó visszatarthatja a Termék átadását ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának és a szállítási díjnak kifizetése
sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az
átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat (szállítási díjat) és az átváltás,
valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét). Amennyiben a Termék
ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.
Eladó a Termék átadása érdekében a magyar vásárlókat megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi
vásárlóknak is.
Amennyiben Vásárló az ÁSZF szerint kérheti a Termék szállítását Magyarország területére, vagy bármely más Európai Uniós
tagállam területére, ezt kérheti a nem magyarországi vásárló is bármely az ÁSZF-ben megjelölt szállítási módon.
Amennyiben Vásárló az ÁSZF szerint választhatja a Termék személyes átvételét az Eladónál, ezzel élhet a nem magyarországi
vásárló is.
Egyebekben a Vásárló kérheti, hogy a Termék szállítását saját költségén oldhassa meg külföldre. Magyar vásárlót ez a jog nem
illet meg.
Eladó a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést, amennyiben Vásárló a szállítási díjat nem fizeti meg Eladó
számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre egyezetetett időpontig, Eladó a szerződést felmondja és az előre
megfizetett vételárat visszafizeti Vásárló számára.
XV. A karórák speciális értéke
Amikor Ön egy karóra terméket vásárol tőlünk, azt minden esetben a gyári tartozékaival együtt hozzuk forgalomba. A gyári
tartozékok listáját minden esetben rendelkezésre bocsájtjuk a POS blokkon, vagy a Szállítólevélen.
A gyártók és a cégünk folyamatosan dolgozik a termékhamisítás mielőbbi visszaszorítása ellen. Ezt a munkát gyári számok
rögzítésével, regisztrációs kártyákkal, és egyéb gyári és forgalomba hozatali regisztrációval erősítjük. A hamisítással foglalkozó
cikkjeinkben részletesen leírjuk, hogyan élnek vissza a hamisítók és hamis óra kereskedők egy-egy gyári doboz, nemzetközi
garanciakártya megszerzésével. Az Ön új kedvence értékállóságát nagyban növeli a gyári doboz, a regisztrációs kártyák
megléte.
A karórák gyári doboza NEM csomagolás, hanem a termék tartozéka. Sok esetben kifejezetten csak egy bizonyos karórának a
tartozéka a gyári díszdoboza (pl. limitált kiadás).
A regisztrációs (nemzetközi garanciakártya - eredetiség igazoló kártya) kártya a termék tartozéka.
A karóra termék: az un. termék + tartozékai (amelyek az általunk rendelkezésre bocsátott listán is szerepelnek) nem
szétválaszthatók, elállás/felmondás vagy csere/visszavásárlás esetén azok hiánya vagy sérülései a karóra termék
értékcsökkenését eredményezhetik. Kérjük Önöket, hogy fokozottan ügyeljenek a termék és tartozékai épségére legalább
a megrendelést követő 15 napig.
XVI. A karórák karbantartása, használata
A legtöbb karórát mindennapi viseletre, hosszú távra tervezték. Azokban különböző működési elvű apró szerkezetek biztosítják
azt, hogy Ön mindig a megfelelően pontos időt tudja leolvasni róluk. A különféle működési elvű szerkezetek különféle
pontossági kritériumáról a weboldalunkon, a bővebb információknál, valamint az órához tartozó használati útmutatóban
olvashat. A tokozás ellenállóképességéről, a vízállóságról, annak kritériumairól, a szauna hatásairól ugyanitt tájékozódhat.
A minden napi viselés alatt a karóra külsején kialakulhatnak kopások, karcok, külsérelmi nyomok. Ezek elkerülése érdekében
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érdemes a karórára "vigyázni".
Az, hogy a karóra külsőleg szép marad, elsősorban Önön múlik, bár vannak "karcolhatatlan" üvegek, tokok - ezeket az általunk
forgalmazott óramárkák intenzíven használják - a karcolhatatlanság mindaddig tart csak, amíg egy keményebb anyaggal nem
találkozik az addig karcolhatatlannak hitt anyag (például a zafír üveg akár egy ipari gyémánttal).
A külsérelmi nyomokat a mindennapi viselés okozza, ettől függetlenül a legtöbb óra működésében nem lesz semmi változás, és
a vízállóságát is tartja.
Ahhoz, hogy mindez hosszú távon megmaradjon, és Önnek hosszú távon, a ragaszkodás kialakulásával még nagyobb örömet
okozzon karórája, időnként karbantartást igényel a tok és a szerkezet is. Ezt mi szakemberek tervezett vagy kötelező
karbantartásnak hívjuk, amely a hosszú távú működéshez elengedhetetlen.
A "kötelező" szerviz elkövetkeztének a jelei, ideje, karbantartási igénye:
Elemes (kvarc vezérlésű) szerkezet esetében: késés, megállás, bizonyos típusoknál beinduló merülés-jelző funkció 2-5 évente,
de ha a viszonylag új karóra sokat állt raktárban, akár ezen belül is. Az ekkor esedékes karbantartási műveletsor egy apró része
az "elemcsere". Átlagos időtartama 20-30 perc. A nálunk végzett műveletsor után az óra tulajdonosa a gyári vízállósági
értékekkel, a gyári elvárható elemélettartammal kapja vissza a karóráját. Itt kell megjegyezni, hogy a szakszerűtlenül elvégzett
un. "elemcsere" után a legtöbb esetben hosszú távú értékcsökkenés, a karóra élettartamának drasztikus csökkenése következhet
be. A szakszerűtlenség előre megjósolható az olcsó és pár perces "elemcsere" címke alatt végzett műveleteknél.
Fényenergiát vagy mozgási energiát hasznosító akkus (kvarc vezérlésű) szerkezet esetében: mivel az akkumulátor
élettartama akár 10-15 év is lehet, viszont a tok tömítésrendszere karbantartást igényel kb. 5 évente, ezért jobb, ha a beázást
(esetleges párásodást) nem várja meg az ilyen órájával, hanem szigorúan legalább 5 évente egy tömítésrendszer felújítást,
vízállósági helyreállítást kér a kijelölt szervizben, vagy nálunk. A művelet időtartama kb. 30 perc - 1 óra. Az akkumulátor
cseréje minden 2. vagy 3. alkalommal történik meg. Minden esetben a gyári értékeknek megfelelő működéssel és vízállósággal
kapja vissza tőlünk a karóráját.
Mechanikus (automata felhúzású vagy kézi felhúzós) szerkezet esetében: a megszokott (gyári leírás szerinti) pontosság
megszokhatatlan mértékben kezd eltérni, ilyenkor, azaz kb. 5-7 évente válik szükségessé a karbantartás. A művelet időtartama
szerkezettípustól függően 2-12 óra. A szerkezet működése a karbantartásunk után akár jobb, pontosabb is lehet, mint a gyári
értékek, a vízállóság a gyári értékre lesz helyreállítva.
Egy-egy szakszerű karbantartás kimaradása, időben elhúzása a karóra helyreállíthatóságát veszélyezteti. Mi ekkor is
felkészülten, kész szolgáltatásokkal állunk rendelkezésére.
XVII. Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján
1. Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról
Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén
kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!
A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási
jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása
eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül
gyakorolhatja, mely határidő 14 nap.
A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés
megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.
Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat
visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.
Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása
A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy
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a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles
eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Győri Órás Bt. 9022 Győr, Jedlik Ányos
u. 18., info@orak.hu. Ebből a célból felhasználhatja az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is, amit a termékhez
mellékeltünk. Az elállási/felmondási nyilatkozat ITT is kitölthető. A beérkezett elállási/felmondási nyilatkozatot
haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül visszaigazoljuk.
A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége
Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14
nap.
A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.
Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.
Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén
Az Eladó visszatérítési kötelezettsége
Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról
való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes
összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a
rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott
többletköltségekre.
Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró
összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése
alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem
terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő
késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.
Többletköltségek
Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem
köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn
visszatérítési kötelezettségünk.
Visszatartási jog
Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta,
vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.
A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén
A termék visszaszolgáltatása
Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket
haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az
Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a
fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos közvetlen költségek viselése
A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni. Ha a
fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött - szolgáltatás
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nyújtásra vonatkozó - szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos
díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított
ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon
megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások
piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött terméket nem áll
módunkban átvenni.
Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért
A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó
használatból eredő értékcsökkenésért felel.
Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható
Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29.
§. (1) bekezdésében foglalt esetekben:
-a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a
teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás
egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti
-olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az
elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ
-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
-romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében
-olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után
nem küldhető vissza
-olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel
-olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci
ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés
teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor
-olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős
javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából
-lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az
átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta
-hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével
-nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében
-lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy
szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott
teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki
-a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes
beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről,
hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.
2. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás
A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014
(II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.
Kellékszavatosság
A Polgári Törvénykönyv minden, fogyasztói forgalomban (vagyis kereskedőtől természetes személy által) megvásárolt
termékkel kapcsolatban (függetlenül annak vételárától, új vagy használt voltától) szavatossági kötelezettséget ír elő új termék
esetében két éves időtartamra.
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Győri Órás Bt. 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:
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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 felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl
kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb
feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Győri Órás Bt. 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.
Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A használt
termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a
Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká
válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt termék ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt,
nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait,
amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék hibás és erről a
Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs
felelőssége.
Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt 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.
Jótállás
Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Eladó
jótállásra köteles a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok,
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gépek), valamint az ott meghatározott körben azok tartozékai és alkotórészei (a továbbiakban - jelen pontban - együtt
fogyasztási cikként hivatkozva) eladása esetén.
Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
Jótállási jogok
A Vásárló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben alapján főszabályként kijavítási és a „Jótállási igény kezelésével kapcsolatos
szabályok” pontban felsorolt esetekben kicserélési és pénz visszatérítési igénnyel élhet jótállási igényként az Eladó felé.
A Vásárló a kijavítás iránti igényét választása szerint az Eladó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és az Eladó által a
jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.
Érvényesítési határidő
A jótállási igény a jótállás időtartama alatt érvényesíthető, a jótállás időtartama a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint:
- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
- 250 000 forint eladási ár felett három év.
E határidők elmulasztása - kivétel, ha a gyártó vagy a Győri Órás Bt. a kötelezőnél hosszabb jótállási időt vállalt - jogvesztéssel
jár, azonban a fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal
az idővel, amely alatt a Vásárló a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.
Tekintettel a cégünk által forgalmazott termékek kiváló minőségére a kötelező jótálláson felül minden 100 000 forintot
meg nem haladó eladási árú órára és óraforgatóra további 1 év jótállást vállalunk. Tehát a Győri Órás Bt. által önként
vállalt és kötelező jótállás együttesen:
- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
- 250 000 forint eladási ár felett három év.
A jótállási határidő a fogyasztási cikk Vásárló részére történő átadásakor indul, vagy ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy
annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
Ha a Vásárló a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő
időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.
Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok
A kijavítás kezelésekor az Eladónak törekedni kell arra, hogy a kijavítást 15 napon belül elvégezze. A kijavításra nyitva álló
határidő a fogyasztási cikk átvételekor indul.
Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás
vagy a csere várható időtartamáról.
Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során az Eladó részéről megállapítást nyer,
hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a vásárló eltérő rendelkezése hiányában az Eladó köteles a fogyasztási cikket nyolc
napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a fogyasztó által bemutatott, a
fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján
kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a vásárló részére visszatéríteni.
Vásárló az ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy számára a tájékoztatás elektronikus úton vagy a Vásárló általi átvétel
igazolására alkalmas más módon is megvalósulhasson.
Amennyiben az Eladó nem tudja a fogyasztási cikket 30 napon belül kijavítani:
ha a Vásárló ehhez hozzájárult, számára a kijavítás teljesíthető későbbi határidőben, vagy amennyiben a Vásárló nem járul
hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára a fogyasztási cikket a harmincnapos
határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül ki kell cserélni, vagy
amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, de a
fogyasztási cikk cseréjére sincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell számára a
harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül visszatéríteni.
Amennyiben a fogyasztási cikk 4. alkalommal hibásodik meg a Vásárló jogosult:
az Eladó felé kijavítási igényel fordulni, vagy
a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a vételár
arányos leszállítását kérni az Eladótól, vagy
a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a
fogyasztási cikket az Eladó költségére kijavítani vagy mással kijavíttatani, vagy amennyiben a Vásárló ezen jogaival (kijavítás,
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árleszállítás és mással kijavíttatás az Eladó költségére) nem él, vagy ezekkel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára 8. napon
belül a fogyasztási cikket ki kell cserélni, ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy
nyugtáján szereplő eladási árat kell nyolc napon belül visszatéríteni számára.
Kivételek
A „Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok” pont alatt írt előírások az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre,
quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira,
utánfutóra, valamint a motoros vízi járműre nem vonatkoznak.
Ezen termékek esetében is köteles törekedni azonban az Eladó arra, hogy a kijavítási igényt 15 napon belül teljesítse.
Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás
vagy a csere várható időtartamáról.
Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?
A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági
jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher.
A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy
tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén
kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és
visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a
javítószolgálat gondoskodik.
Az eladó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek
hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően azonban az önkéntes
jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó jogszabályból eredő
-így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.
Három munkanapon belüli csereigény
Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli csereigény intézménye. Három
munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó tartós fogyasztási cikkek esetében lehet
érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az eladónak ezt úgy
kell értelmeznie, hogy a termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a terméket ki kell cserélnie.
Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után
keletkezett, így például ha:
-a hiba rendeltetésellenes használat, szakszerűtlen tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, természeti csapás, vagy a fogyasztó
hibájából bekövetkezett törés, durva vagy gondatlan kezelés következménye,
-a hibát a készülékhez mellékelt kezelési útmutató figyelmen kivül hagyása okozta,
-a hibát illetéktelen átalakítás, beavatkozás okozta,
-nem vizálló óráknál a hiba oka vizesedés,
-óraszíj törése, illetve az óraszíj vagy a tok elszineződése ha az a fogyasztó általi gondatlan kezelésnek, vagy a kezelési
útmutatóban foglaltak figyelmen kivül hagyásának következménye, vagy ha az átadást követően a fogyasztó általi nem
körültekintő használat következtében az óraszij, vagy a tok felületén külső sérülések (karcolások) keletkeznek,
-a hibát normál, természetes elhasználódásra visszavezethető (pl. elem lemerülése) vagy üzemszerű kopásnak tulajdonitható
meghibásodás okozta,
-ha az akkreditált, gyár által jóváhagyott szervizeken kívül bármilyen tok nyitásával, szereléssel járó műveletet végeznek a
terméken (pl. szakszerűtlen pár perces olcsó "elemcsere" - a legtöbb kárt ez okozza, amennyiben azt nem a megfelelő
sterilitással, nem a megfelelő szerszámokkal végzik, műszerekkel nem ellenőrzik. Az ilyen műveleteknek durva látható nyomai
maradnak kívül-belül).
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait, így különösen a Polgári Törvénykönyv szerinti kellékszavatossági illetve
termékszavatossági, valamint kártérítési jogait nem érinti.
Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási
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igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági
jogosultságoktól függetlenül megilletik.
XVIII. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek a gyakorlatban
Cégünk célja JÓ szolgáltatásokat, jó termékeket kínálni. A Bálint órások személyesen minden ügyletnél ott vannak a háttérben.
Ön bármilyen panaszával fordulhat munkatársainkhoz, és biztos lehet benne, hogy a tőlünk telhető legtöbbet megtesszünk az Ön
elégedettségéért.
Panaszaival megkereshet minket:
-online Ügyfélszolgálatunkon keresztül: ITT .
-e-mailben: info@orak.hu
-hagyományos levélben postázási címünkön: Győri Órás Bt. H-9022 Győr, Jedlik Ányos utca 18.
-személyesen: orak.hu ügyfélszolgállatunkon, a BÁLINT Prémium órabolt és szerviz-ben ügyfélszolgálati időben. Minden
aktuális információ megtalálható: ITT .
Kérjük, hogy a panaszkezeléshez lehetőség szerint minden rendelkezésre álló információt mellékeljen, vagy hozzon magával.
Az írásbeli panaszokra 24 órán belül válaszolunk, a személyes megkeresésnél próbálunk azonnali megoldást kínálni, vagy a
további lehetőségekről tájékoztatást nyújtunk.
Telefonon keresztül NEM tudunk panaszt kezelni, ingó Termékekkel foglalkozunk. Telefonon keresztül szívesen nyújtunk a
panaszkezelés módjairól, esetleg a termékről felvilágosítást. Cégünk a telefonos adatrögzítést nem alkalmazza, a telefonos
hívásokat nem rögzítjük.
1. Emberi nyelven a megoldásra törekedve
Amennyiben jótállási vagy szavatossági jogát közvetlenül cégünknél kívánja érvényesíteni, a problémát lehetőség szerint a
termék átvételétől számított egy hét alatt orvosoljuk (kivéve alkatrészre várás esetén, aminek mi is ki vagyunk szolgáltatva).
Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor tájékoztatjuk a kijavítás vagy a csere várható
időtartamáról.
A jótállás érvényesítésének helyei:
-a jótállási jegyben megjelölt szerződött disztribútori-gyári szervizekben közvetlenül
-személyesen Cégünknél: a BÁLINT Prémium órabolt és szerviz üzletünkben (H-9022 Győr, Király utca 17. (Széchenyi tér Esterházy palota))
-webáruházunkban ITT . A webáruházunkban NEM AKCIÓSAN 50000.- Ft bruttó vételi ár vagy az felett vásárolt
jótállás alatt álló meghibásodott termékekért ingyenesen futárt küldünk, és ingyenesen juttatjuk a tökéletesen
megjavított terméket vissza Önnek (Prémium garancia).
Felhívjuk figyelmét, hogy Cégünk szervize csak a Cég által értékesített termékek garanciális (jótállási időn belüli) szervizét
vállalja. Nem vagyunk szerződött partnere egyetlen magyarországi disztribútornak, és semmilyen óragyárnak. Ezzel
kapcsolatban kellemetlen visszaélésekkel szembesültünk az elmúlt években. Ha ilyet tapasztal, kérjük jelezze
ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKON.
Protokollunk szerint immár 1998 óta a legnagyobb ügyféli elégedettségre törekszünk, így igyekszünk MINDIG megoldást
találni a problémákra, amely mindig sikerült.
Ön bármilyen panaszát jelezheti ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKON, ahol emberi megnyugtató hangokat hallhat. Itt egyeztethet,
hogy hogyan jut el a meghibásodott esetleg jótállás alatt álló "bálint" órája az ország egyik legkomolyabb szervizének
szakembereihez.
Minden termékkel kapcsolatos, jótállási vagy szavatossági időn belül lévő panaszt Jegyzőkönyvvel rögzítünk, amelynek a
másolati példányát a termék tulajdonosa megkapja.
A panaszról felvett jegyzőkönyv tartalmazza:
a fogyasztó neve, lakcíme,
a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
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a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása
lehetséges,
a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli
panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje.
A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig kötelesek vagyunk megőrizni, és azt az ellenőrző
hatóságoknak kérésükre bemutatni.
2. Bejegyzés a vásárlók könyvébe
A vásárlók könyve az Eladó üzletében (ügyfélszolgálatán) elérhető. Az ide írott bejegyzésekre az Eladó 30 napon belül írásban
válaszol.
A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás
érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen
kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.
A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint
- mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes
hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes
elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita
rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
3. Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik
, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:
Fogyasztóvédelmi eljárás
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult
panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a
fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint
illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/
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 2016. évi CXXX. törvény
rendelkezései szerint.
Békéltető testületi eljárás
Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön
jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása
megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az
eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető
testület illetékes.
A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége,
továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség
létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).
Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti
megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés
lehetőségének felajánlására terjed ki.
A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a
jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól
való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és
középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a
bírság kiszabása.
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A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény
hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15
ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság
bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető
testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata,
hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén
az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A
békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő
kötelezettségekkel kapcsolatban.
A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az
írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet
tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását,
és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.
A kérelemnek tartalmaznia kell
a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem
indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
a testület döntésére irányuló indítványt,
a fogyasztó aláírását.
A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként
hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó
rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.
Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.
A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu
A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:
Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu
Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
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Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu
Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: bekeltetes@kemkik.hu
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu
Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV. em. 2. ajtó
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület
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Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu
Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu
Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu
Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
4. Információk az online vitarendezésről, mint jogorvoslati lehetőségről
Az Európai Bizottság létrehozott egy internetes platformot a viták online rendezésére. Ide a fogyasztók beregisztrálhatnak.
A platform az online adásvételi szerződésekből eredő szerződéses kötelezettségekre irányuló jogviták bíróságon kívüli
rendezésére biztosít lehetőséget.
Az ügyfelek a következő címen érhetik el az online vitarendezési platformot:
https://ec.europa.eu/consumers/odr
XIX. További tájékozódási lehetőségek
Kérjük, keresse bátran ügyfélszolgálatunkat, ahol a felmerülő kérdésekre szívesen válaszolunk! Cégünk a
GYAKORLATBAN is 1998 óta magas követelményrendszerrel elégíti ki ügyfeleit az értékesítéstől kezdve az esetleges
garanciális javításokon át a garancián túli háttértámogatásokig, karbantartásokig, javításokig, világszinvonalú high-tech
szervizében, nagy szakmai tudású gyakorlati szakemberekkel.
További információkat az Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató tartalmaz.
Győr, 2021.01.01.
Győri Órás Bt., Bálint Péter és Bálintné Szlatinszki Krisztina
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