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1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS 

LÉTREJÖTTE 

1.1.  

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus 

kereskedelmi szolgáltatásra, amely az englishzone.hu weboldalon (a továbbiakban: 

Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: English Zone áruház) keresztül 

történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre 

Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. Az 

English Zone áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi 

CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza. 

  

1.2. 

Az English Zone áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel 

lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. 

  

1.3.  

Az English Zone áruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, 

regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) 

kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult. 

http://www.edigital.hu/


   

1.4.  

A szerződés nyelve magyar. 

  

1.5.  
A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. 

  

1.6.  

Ügyfélszolgálat 

Ügyfélszolgálati iroda helye: 4405 Nyíregyháza, Kocsis utca 38/A 

Az ügyfélszolgálat címén személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség. Az Ügyfél kizárólag 

emailben vagy telefonon tudja felvenni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. 

Telefonos ügyfélszolgálat hívható: H-P 8:00-16:00 

Telefon: +36 30 312 1596 

Internet cím: englishzone.hu 

E-mail: info@englishzone.hu 

  

2. REGISZTRÁCIÓ 

2.1.  

A Regisztrációra a Weboldalon található adatlap kitöltésével, vagy a fizetési folyamatba 

beágyazva kerülhet sor. A Regisztráció menüpont alatt egy valós e-mail cím, név és egy 

választott jelszó megadása szükséges. Az adatok megadását követően a Regisztráció létrejön, 

amiről a megadott e-mail címre visszaigazoló üzenetet küldünk. Amennyiben az Ügyfél a 

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

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

részére a megadott e-mail címre ebben az esetben visszaigazoló üzenetet küldünk. ami 

tartalmaz egy jelszó beállítására szolgáló hivatkozást is. Az Ügyfél a Weboldalon történő 

regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi 

nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt 

adatkezelésekhez hozzájárul. Ügyfél felelős azért, hogy olyan email címmel regisztráljon a 

weboldalra, illetve olyan email címet adjon meg, amely tekintetében rendelkezni jogosult. 

  

https://edigital.hu/regisztracio?target=/szemelyes-oldal


2.2.  

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

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

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát 

elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból 

hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. A 

korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes beállítások 

linkre kattintást követően elérhető Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség, 

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

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

esetleges regisztrációval kapcsolatos adatváltozásait köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, 

vagy pedig az adatmódosításokat személyes elvégezni. 

  

2.3. Regisztráció törlése 

2.3.1. Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni az ügyfélszolgálatnak küldött e-

mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul 

gondoskodni a regisztráció törléséről. Az Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően 

azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott 

rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen 

adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód. További 

információkat ezzel kapcsolatban a Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója tartalmaz. 

  

2.3.2. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag 

az Ügyfél a felelős. Amennyiben Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során 

megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul 

megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó 

használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. 

  

2.3.3. Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint 

frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek 

legyenek. Ügyfél köteles a személy adatait folyamatosan frissíteni és adatváltozás esetén azt a 

Szolgálató részére bejelenti, amennyiben az a teljesítéshez vagy egyéb jogos érdek 

érvényesítéséhez szükséges. 

  

3. MEGRENDELÉS 

3.1.  

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

utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru 

https://edigital.hu/profil
mailto:shop@edigital.hu
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részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás 

tartalmazza. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon 

vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb 

tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt a termékkel  kapcsolatban kérdése merülne 

fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék - ahol 

ezt a jogszabályok előírják - használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem 

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

használatba veszi - jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Weboldalon 

található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, 

használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, 

kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.7 pontban találja. 

  

3.2.  

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

jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek digitális, ezért szállítási díja 

nincs. 

  

3.3.  

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja 

azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A 

módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online 

bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése 

és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban 

pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát 

vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges. 

  

  

3.4.  

A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor 

fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul 

kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a 

Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési 

adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért 

semminemű felelősség nem terheli. 

Megrendelés feladására az English Zone áruházban a regisztrációt követő bejelentkezés, majd 

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

kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található 

„Kosárba” gomb használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a 

Weboldal jobb oldalán található kosár ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol 

https://edigital.hu/aszf-hu#adatok


megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma törölhető („Kosár 

kiürítése”). Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Tovább az átvételi 

módokhoz” feliratra kattintva a megjelenő felületen be kell jelentkeznie a Weboldalra vagy 

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

módok közül illetve meg tudja adni a számlázási és szállítási adatokat. Ha minden szükséges 

adatot megadott és kiválasztotta az átvételi módot, akkor a „Tovább a fizetési módokhoz” 

gombra kattintva választani tud, hogy hogyan kívánja kiegyenlíteni a megrendelésének 

végösszegét. Ha választott a fizetési módok közül, akkor a „Tovább az adatok ellenőrzéséhez” 

gombra kattintva egy összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése 

adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a fizetés és a szállítás 

módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez.  

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

követően kerül sor. A rendelés leadása tehát a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással 

történik, ami az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet. 

  

3.5.  

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

is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve.  

A termékek digitálisak, ezért szállítási költségük nincs. 

  

3.6.  

Korábbi Ár: árcsökkentés alkalmazása esetén a Szolgáltató megjeleníti a Weboldalon 

eladásra kínált Termék korábbi árát. A korábbi ár a Szolgáltató által az árcsökkentés 

alkalmazását megelőző 30 napnál nem rövidebb idő alatt alkalmazott legalacsonyabb árat 

jelenti a Szolgáltató által a Weboldalon eladásra kínált Termékek vonatkozásában. Ha a 

termék 30 napnál rövidebb ideje van forgalomban, a korábbi ár a Szolgáltató által egy olyan 

időszakban alkalmazott legalacsonyabb árat jelenti, amely nem rövidebb, mint az 

árcsökkentés alkalmazását megelőző 15 nap. Ha az árcsökkentés mértéke fokozatosan 

növekszik, a korábbi ár az árcsökkentés első alkalmazása előtti ár. A Korábbi Ár nem kerül 

alkalmazásra az általános mennyiségi / értékalapú kedvezményekre és egyéb, nem az árhoz 

kapcsolódó marketing stratégiákra (pl. vásárlás mellé ajándék, három kettő áráért, egyet fizet 

kettőt kap akciók). 

  

4. DIGITÁLIS ADATTARTALOM, DIGITÁLIS ÉRTÉKESÍTÉS 

4.1. 

Szolgáltató digitális adattartalmakat, azaz digitális formában előállított vagy nyújtott adatot 

(többek között, de nem kizárólagosan: szoftver, film, előfizetésre jogosító digitális kód stb. 

továbbiakban: ’digitális adattartalom’) is értékesít a weboldalon keresztül. Jelen pontban 



foglalt értékesítés esetén a digitális adattartalom értékesítésére nem tárgyi adathordozón kerül 

sor. Ügyfél a megrendelés leadásával tudomásul veszi, hogy digitális adattartalom értékesítése 

esetén, fizikai termék (CD, DVD lemez, tok, nyomtatott anyag) nem kerül a részére átadásra. 

Digitális adattartalom megrendelése és a vételár kifizetése esetén az Ügyfél az általa megadott 

email címre egy általa felhasználható kódot kap, amelynek felhasználásával az e-mailben 

megadott linken keresztül vagy Önmagában a kóddal tudja a digitális adattartalmat letölteni, 

vagy aktiválni a vásárlást követő 1 napon belül. Egy termék letöltése csak egy alkalommal 

lehetséges. Ügyfél tudomásul veszi azt, hogy ilyen esetben a digitális adattartalom letöltése, 

aktiválása, illetve maga a cselekmény, amellyel a megrendelt digitális adattartalmat használni 

tudja külső weboldalakon/ eszközön történik, amelyhez internetelérés vagy speciális eszköz 

szükséges vagy lehet szükséges. Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a kód a 

Rendelések oldalon is elérhetővé válik, amely belépést követően tekinthető meg. 

  

4.2. 

Digitális adattartalom vásárlása esetén a vételár megfizetése csak és kizárólag az alábbi 

módokon történhet: banki átutalás, Barion. Az online bankkártyás fizetések a Barion 

rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A 

szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló 

intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. 

  

  

4.3. 

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a digitális adattartalom letöltéséhez/aktiválásához szükséges 

kód a sikeres fizetést követően lesz elérhető a részére. Ez az adott sikeres tranzakciótól 

függően pár percet, néhány órát is igénybe vehet. Szolgáltató törekszik arra, hogy a teljesítés 

minden esetben még a tranzakció napján megtörténjen. 

  

4.4. 

Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy digitális adattartalom megrendelése esetén a kód a 

beérkezést követően azonnal felhasználható. Mindezek alapján Szolgáltató a lehető 

legteljesebb mértékben kizár minden olyan felelősséget (beleértve a kártérítést, visszatérítést 

is), amely abból ered, hogy az Ügyfél nem megfelelő email címet adott meg, vagy az email 

címéhez nem fér hozzá. Ügyfél köteles olyan email címet használni, amelyhez ő hozzáfér. Az 

Ügyfél semmilyen kártérítése nem jogosult azért, mert nem megfelelő email címet használt, 

vagy tévesen adta meg az email címét, még akkor sem, ha ez gépelési hiba miatt következett 

be. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a weboldalra történő belépést követően a személyes oldalon 

elérhető kód tekintetében, ugyanilyen felelősség kizárás érvényesül. Mindez azt jelenti, hogy 

az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy a kódhoz csak ő férjen hozzá, és amennyiben a 

Weboldalt nyilvános helyen használja, akkor köteles arról gondoskodni, hogy a kódhoz 



illetéktelen személy nem férjen hozzá (ideértve, de nem kizárólagosan: kijelentkezés 

elmulasztása). Ilyen esetekben az Ügyfél új kód igénylésére nem jogosult. 

  

4.5. 

Jelen fejezetben foglalt értékesítés esetén elektronikus számla kerül kiállításra. 

  

4.6. 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) 

Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének m) pontja alapján a nem tárgyi adathordozón nyújtott 

adattartalom tekintetében az Ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát, ha a vállalkozás a 

fogyasztó kifejezett, előzetes belegyezésével kezdte meg a teljesítést és az Ügyfél e 

beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásulvételéről, hogy a teljesítést 

megkezdését követően elveszíti a Korm. rendelet 20. § -ban részletezett elállási jogát. Ügyfél 

tudomásul veszi, hogy a Megrendelés leadása és a termék vételárának kifizetése előzetes 

beleegyezésének minősül, ugyanis a megrendelési folyamat során erről folyamatosan 

tájékoztatást kap. Ügyfél tudomásul veszi azt is, hogy ezt követően a Korm. rendeletben 

meghatározott 14 napos elállási jog nem illet meg. 

  

4.7. 

A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha az Eladó a Vásárló 

kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Vásárló e beleegyezésével 

egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően 

elveszíti elállási jogát. 

  

4.8. 

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt jótállási és vagy kellékszavatossági 

szabályokat a digitális adattartalom speciális jellegének megfelelően kell értelmezni. 

  

4.9. 

Ügyfél tudomásul veszi, hogy visszaélés gyanús tranzakció esetén a Szolgáltató köteles a 

teljesítést felfüggeszteni, illetve visszautasítani. A visszaélés gyanús tranzakció 

meghatározására a fizetéssel érintett pénzügyi szolgáltató jogosult. Ebben az esetben a 

Szolgáltató együttműködik a pénzügyi szolgáltatóval, illetve a nyomozó hatóságokkal. Ilyen 

esetben a Szolgáltató a kivizsgálás időtartamára mentesül a késedelmes teljesítés, illetve 



a nem teljesítés jogkövetkezményei alól. Szolgáltató ilyen esetben haladéktalanul, de 

legkésőbb az engedélyt követően tájékoztatja az Ügyfelet a szerződés teljesítéséről. 

  

  

5. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS 

5.1.  

Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, 

automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél 

részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció 

során megadott adatokat (pl. számlázási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés 

dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, 

szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag tájékoztatja 

az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.  

  

5.2.  

E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának 

minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és az Ügyfél között. 

  

5.3.  

Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán 

belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. 

  

5.4.  

Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló 

e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé vagy 

a jelzést megteheti akkor, amikor a Szolgáltató telefonon felveszi vele a kapcsolatot, a nem 

kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. 

  

5.5.  

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári 

törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, 

valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 

2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás 



közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá 

tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 

2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 

  

6. SZÁLLÍTÁSI, FIZETÉSI ÉS SZÁMLÁZÁSI FELTÉTELEK 

  

6.1.  

Az Ügyfél a Szolgáltató által biztosított fizetési módok: banki átutalás. 

  

6.2. Számla 

Szolgáltató az Ügyfél részére a kifizetés igazolására, a megrendelés elküldését követően 

elektronikus számlát állít ki az Ügyfél által megadott email címére. Jelen ÁSZF elfogadása az 

elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül. Az ÁSZF elfogadását követően az 

Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus számlát állítson ki. 

A fentieknek megfelelően az Ügyfél a megrendelés leadásával, megrendelése módosításával 

és a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató által kiállított 

és a hatályos jogszabályoknak megfelelő elektronikus számlát befogadja, valamint azt a 

Személyes oldalának Számla menüpontjából vagy a Szolgáltató által küldött Számlára 

vonatkozó leveléből az ott meghatározott időpontig letölti. Az Ügyfél Személyes oldalán az 

elektronikus számla legalább a külön törvényekben (Áfa tv. , Számviteli tv.) meghatározott 

időtartamig elérhető. 

Az elektronikus úton kibocsátott Számlákat a hatályos jogszabályok alapján, elektronikus 

úton kell megőrizni. Az eredeti elektronikus Számla, mint elektronikus úton kibocsátott 

számviteli bizonylat, hitelesen igazolja az adófizetéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek 

létét. 

Mindezek alapján az az Ügyfél, aki elektronikus úton adja le megrendelését és szállítással 

(átvételi pont, házhozszállítás) kívánja a terméket átvenni, minden esetben a fentieknek 

megfelelő elektronikus Számlát kap a rendeléséről. 

Az így kiállított elektronikus Számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 

CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára 

vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek. 

Azok az Ügyfelek, akik az online megrendelés során a személyes átvételt választották, a 

kiválasztott üzletben kapnak nyomtatott számlát az eladótól. 

  

https://edigital.hu/eszamlak


6.3. Gazdasági társaságokra, egyéb szervezetekre, egyéni vállalkozókra vonatkozó 

speciális számlázási szabályok 

6. a) Jelen 6.3. pontban foglaltakat mind egyes olyan számlázásra alkalmazni kell, amely 

nem a Ptk. szerinti fogyasztókat érinti. 

7. b) A Szolgáltató a weboldalon vagy weboldalain leadott megrendelésekről emberi 

beavatkozás nélkül (automatikusan) a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalmú 

számlát állít ki az Ügyfél részére a megrendelt (megvásárolt) termék vagy termékekkel 

(beleértve a szolgáltatásokat is) kapcsolatban. Ügyfél a jelen Általános Szerződési 

feltétel elfogadásával visszavonhatatlan tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy az 

Ügyfél kötelezettsége megadni a számla hatályos jogszabályok szerinti kibocsátásához 

szükséges összes megfelelő adatot, információt. 

A Szolgáltató által kiadott számlán minden rögzített Megrendelés esetén feltüntetésre kerül a 

termék vagy termékek (beleértve a szolgáltatásokat is) vételára, a fizetési mód, illetve a 

fizetési határidő. A Szolgálató - a hatályos jogszabályoknak megfelelő – számlát állít ki a 

megrendelt és kiszállítására kerülő termékekről (beleértve a szolgáltatásokat is). Az Ügyfél 

kizárólagos felelőssége az, hogy a kiállításra kerülő számlához minden rá vonatkozó adatot - a 

valóságnak megfelelően - rögzítsen, ideértve az elírást is. Ennek elmulasztása, illetve a 

hiányos vagy hibás rögzítés esetén a Szolgáltató nem kötelezhető új vagy helyesbítő számla 

kiállítására. Az Ügyfél az ÁSZF elfogadásával ezen lehetőségről visszavonhatatlanul és 

véglegesen lemond a jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben.  A hibás, 

hiányos, téves adatok megadásából eredő, adólevonási jog érvényesítésére nem alkalmas 

számla miatt keletkező károkat teljes egészében az Ügyfél viseli. A Felek az ezzel kapcsolatos 

kártérítési és egyéb kötelezésre irányuló kereseteket a jogszabály által lehetővé tett 

legteljesebb mértékben kizárják, az Ügyfél a jelen ÁSZF elfogadásával ezt 

visszavonhatatlanul elfogadja. 

   

7. ELÁLLÁS JOG 

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

kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe 

vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a 

továbbiakban „Fogyasztó”). Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés 

esetén 

1. a terméknek, 

2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, 

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

darabnak, 

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

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

személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől 

indokolás nélkül elállni. 

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

közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. A fogyasztó szolgáltatás nyújtására irányuló 



szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül 

gyakorolhatja elállási jogát. 

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog a nem tárgyi adathordozón nyújtott adattartalom 

tekintetében, ha a Szolgáltató az Ügyfél kifejezett, előzetes belegyezésével kezdte meg a 

teljesítést és az Ügyfél e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásulvételéről, 

hogy a teljesítést megkezdését követően elveszíti elállási jogát. 

  

8. FELELŐSSÉG 

8.1.  

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok 

kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató 

nem vállal felelősséget. 

  

8.2.  

Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy 

Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni 

károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az 

életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. 

  

8.3.  

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az 

Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen 

esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése 

végett. 

  

8.4.  

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más 

szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más 

tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. 

  

8.5.  



Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a 

Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a 

Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. 

  

8.6. 

Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a 

vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a 

Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint 

nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség. 

  

8.7.  

Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt 

haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a 

jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak 

módosítására. 

  

9. SZERZŐI JOGOK 

9.1.  

A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a 

feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető 

szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, 

illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb 

anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb 

megoldásokat, ötletet, megvalósítást). 

  

9.2. 

A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése 

vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli 

hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például 

adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi 

forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. 

  

9.3.  



A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal 

használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a 

Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely 

használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, 

az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e 

szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb 

formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók. 

 10. KELLÉKSZAVATOSSÁG ÉS TERMÉKSZAVATOSSÁG 

10.1. Kellékszavatosság 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 

Ön az English Zone webáruház hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben 

kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? 

Ön - választása szerint- az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény 

teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan 

többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy 

igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön 

is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön 

viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? 

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba 

felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy 

a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait 

már nem érvényesítheti. 

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 

Bem Rita egyéni vállalkozó az englishzone.hu oldalon keresztül 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. 

10.2. Termékszavatosság 



Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát 

vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? 

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését 

kérheti. 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak? 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi 

követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő 

tulajdonságokkal. 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két 

éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával 

szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén 

Önnek kell bizonyítania. 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha 

bizonyítani tudja, hogy: 

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt 

felismerhető vagy 

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági 

igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének 

eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre 

vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 

  

11. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK 



11.1. Panaszügyintézés 

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait 

az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: 

Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat): 

Központi cím: 4405 Nyíregyháza, Kocsis utca 38A 

Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: 8:00-16:00 

Telefonszám: 06 30 312 1596 

E-mail:0info@englishzone.hu 

Az Ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogását 11.1. 

pont szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő. 

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (telefonon) a Szolgáltató azonnal 

kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az 

Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem 

lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról 

haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát: 

 telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli 

panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a 

továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el. 

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal 

látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató az Ügyféllel 

köteles közölni. 

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

megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az 

Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra 

vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. 

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

megőrizni. 

A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a 11.1. pontban megadott közvetlen 

elérhetőségeken fogadja.  

  

10.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek 

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita 

Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek 

állnak nyitva az Ügyfél számára: 

mailto:info@englishzone.hu


 Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói 

jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes 

fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a 

fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. Az illetékes kormányhivatalok listája 

ahttps://www.kormanyhivatal.hu oldalon elérhető. 

 Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a 

termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és 

teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából 

az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint 

illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes 

szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó 

szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil 

szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki 

árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi 

kommunikáció, ajánlat címzettje. Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: 

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. 

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. 

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu 

Központi telefonszám: +36 1 488 2131 

Fax: +36 1 488 2186 

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

fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Szolgáltató köteles a Békéltető testületi eljárásokban 

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

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a 

fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan 

rendezni tudják a következő linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus 

panasz útján.  

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan 

beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok 

ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat 

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

vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti 

jogvitákban. 

 Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének 

bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. 

törvény rendelkezései szerint. 
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