
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a V-Detect Antivírus Kft. 
(továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.virusirto.hu weboldalon (a továbbiakban 
Weboldal) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe vevő Vásárló (a 
továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Vásárló a továbbiakban 

együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a Weboldalon 
keresztül történik. 
 
A Weboldal, online áruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF 
nem tartalmaz, a Weboldalon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. 
 
A szerződés nyelve magyar.  

 
A szerződés írásbeli szerződésnek minősül, azokat a Szolgáltató a rendelésszámon iktatja, így az 
utólag hozzáférhető és megtekinthető.   
 

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. 
 
Jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek mind a fogyasztó mind pedig céges vásárlókra vonatkozna, 

kivételt képeznek e alól azok a rendelkezések, amelyek egyértelműen fogyasztókra vonatkoznak. 
 
Vásárló a Weboldal használatával, megrendelés leadásával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat: 
 
1. Szolgáltató adatai 

 
A Weboldalt a G Data Software AG termékeinek kizárólagos magyarországi disztribúcióját ellátó V-
Detect Antivírus Kft. üzemelteti. 

 

Cégnév: V-Detect Antivírus Kft. 

Székhely, levelezési cím: 1204 Budapest, Szent Erzsébet tér 1-2. 

Telefonszám: +36 1 7824246 

Email cím: tamogatas@v-detect.hu  

Adószám: 23749270-2-43 

Cégjegyzék szám: 01-09-976442 

Bejegyző Bíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 

Bankszámlaszám: 10300002-10557197-49020013 

Tárhely szolgáltató: AionNext Kft. 

 
2. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte 

 
 A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus 
kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Weboldalon található elektronikus áruházon keresztül történik. 
Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi ügyletre Magyarország 
területén, amely jelen ÁSZF-ben meghatározott Felek között jön létre.  

 

http://www.virusirto.hu/
mailto:tamogatas@v-detect.hu


A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-
ben meghatározott módon. Telefonon vagy emailben leadott megrendeléseket a Szolgáltató nem fogad 
el és nem teljesít. 
 
A Webáruház szolgáltatásai elérhetőek minden Vásárló számára, regisztráció nélkül is. 
 

A Weboldal és a G Data termékek próbaverzióinak használata, valamint a Weboldal található 
letölthető anyagok letöltése ingyenes, regisztrációhoz nem kötött. Az ingyenesen letölthető verziók 
működőképességéért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. 
 
A G Data lakossági termékek próbaváltozatai a Weboldalról ingyenesen letölthetők, és 30 napig 
ingyenesen használhatók. Ehhez keresse fel a lakossági termékek oldalát.  
 

A Weboldal tartalma ugyanakkor szerzői jogvédelem alatt áll, ezért a V-Detect Antivírus Kft. 
engedélye nélkül a tájékozódáson kívül más célokra nem használható fel. 
 
Nagyon fontos, hogy a vásárlás befejezése után a Vásárló azonnal, e-mailben és felhasználói fiókjába 
szállítva is megkapja elektronikus licenckulcsát, és lehetővé válik számára a megvásárolt termék 
használata. Tehát az oldalon nem dobozos szoftverek megvásárlására van lehetőség. 
 

A Weboldalon keresztül megvásárolt szoftvereket elektronikus módon szállítja a Szolgáltató, ami azt 
jelenti, hogy a Vásárló egy linket kap e-mailben, melyről a szoftvert letöltheti számítógépére.  
 
Ez a legtöbb Vásárló számára a lehető legkényelmesebb és leggyorsabb módja a vásárlásnak, és 
megfelel a szoftverértékesítés általános gyakorlatának.  
 
Ugyanakkor FONTOS, hogy a megvásárolt licencek esetében a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendeletnek 
(rendelet) megfelelően a vásárlástól való elállásra kizárólag a 8. pontban meghatározott feltételek 

között van mód. 
 
Banki átutalás fizetési mód választása esetén a Vásárló a licenckulcsot csak akkor kapja meg, ha az 
átutalt összeg a Szolgáltató számláján jóváírásra került.  
 
Éppen ezért javasolt a vásárlás előtt a 30 napos próbaverziók letöltése és használata, melynek során 
teljes mértékben meggyőződhet a Vásárló arról, hogy valóban az adott szoftverre van szüksége.  

 
A 30 napos próbaverzió értelme az, hogy a Vásárló ingyenesen megismerheti a termék előnyeit, és 
meggyőződhet róla, hogy a termék megfelel az igényeinek és számítógépes hardverének.  
 
Amennyiben a Vásárló dobozos verziót szeretne vásárolni a lakossági termékekből, vagy személyesen 
szeretné megvásárolni a G Data lakossági termékeit, ezt a Szolgáltató partnerein keresztül teheti meg. 
Javasoljuk, hogy keresse fel valamelyik 576 boltot. 

 
3. Regisztráció, megrendelés folyamata 

 
A Weboldalon történő vásárláskor nincs szükség előzetes regisztrációra.  
A Szolgáltató a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető teljesítési 
késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem vállal. 
  
A vírusirtók lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a vírusirtó használatára vonatkozó utasításokat a 

konkrét vírusirtó információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges 
tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő felhasználói kézikönyv tartalmazza. A Szolgáltató 
szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a Weboldalon vagy a felhasználói kézikönyvben 
nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. A felhasználói 
kézikönyv egyben megfelel a használati utasításnak is. 



Ha a vásárlás előtt a vírusirtóval kapcsolatban kérdése merülne fel, a Szolgáltató 1. pontban megjelölt 
elérhetőségeken keresztül készséggel áll a Vásárló rendelkezésére. 
 
A megrendelést a Szolgáltató a Vásárlótól csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez 
szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Ha a Vásárló valamely mezőt hibásan vagy 
hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól. A Szolgáltató a Vásárló által tévesen és/vagy 

pontatlanul megadott adatokra visszavezethető teljesítési késedelemért, illetve egyéb problémáért, 
hibáért semminemű felelősség nem vállal. 
  
Megrendelés feladására a Weboldalon a Kosár használatával van lehetőség. A Vásárló a kiválasztott 
vírusirtót az egyes vírusirtó kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon 
található „Kosárba rakom” felirat használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmának módosítására a 
Weboldal jobb felső sarkában található „Kosár” ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol 

megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma módosítható, törölhető. Ha 
a kosárba helyezett termékekkel a Vásárló mindent rendben talált, akkor a „Tovább a pénztárhoz” 
feliratra kattintva folytathatja a megrendelés folyamatát. A megjelenő felületen a Vásárlónak a 
következő adatokat kell megadnia a Szolgáltató részére: 
 
Számlázási adatok menüpontban 

- Ország, 

- Név, 
- Cégnév, 
- Cím, 
- Város, 
- Megye, 
- Irányítószám, 
- Email cím, 
- Telefonszám 

 
Ha a vásárló regisztrálni is szeretne egyúttal, akkor a „Fiók létrehozása?” felirat előtt található 
jelölőnégyzet kipipálásával megjelenik a jelszó mező, ahol ha megad egy jelszót, akkor regisztrál is a 
Weboldalon. A következő vásárlás alkalmával így csak egyszerűen be kell majd jelentkeznie. 
 
A fenti adatok közül kizárólag a Weboldalon csillaggal jelölt adatok megadása kötelező. 
 

Ha a Vásárló megadta a számlázási adatokat, akkor ugyanezen a felületen ki kell választania a 
rendelkezésre álló lehetőségek közül a kívánt fizetési módot és a rendelését is áttekintheti. 
 
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a 
Vásárló adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje és az ezekkel az 
adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse. 
 

Fontos, hogy a vásárlás folytatásához, a Vásárlónak ezen a felületen található jelölőnégyzet 
kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF-et és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. 
 
Az oldal alján található „Megrendelés elküldése” gombra kattintást követően pedig, a Vásárló 
véglegesen elküldheti a megrendelését. Szolgáltató a megrendelés sikerességéről az ezt követő 
felületen, értesíti a Vásárlót, ahol a Vásárló megrendelésének száma is megtalálható. A rendelés 
feladása tehát a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással történik, ami a Vásárló részére fizetési 
kötelezettséget keletkeztet. 

 
4. Termékek ára 

 
A Weboldalon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is 
tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve.  



A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre. 
 
A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget 
tartalmaz. 
 
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. 
 
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően a 
Weboldalon hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű 
árától jelentősen eltérő, irreális árra (0 Ft). Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a terméket a 
Weboldalon hibásan feltüntetett áron értékesíteni a Vásárló részére. Hibás ár feltüntetése esetén, 

azonnal emailben tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék mellett feltüntetett ár hibás és felajánljuk 
neki a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét. Ilyen esetben a Vásárló eldöntheti, 
hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a 
megrendelést.   
 

5. Adatbeviteli hibák javítása 

 

Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a 
Weboldalon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, a megrendelési felületen (pl. 
termék törlése a kosárból az „X” gombra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul 
megadott mennyiség, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).  

 

6. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás 

 

A Vásárló által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus 

visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Vásárló részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a 
Vásárló által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási információk), a 
rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a termék 
árát és a fizetendő végösszeget.   
 
Ha a Vásárló 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, a nem kívánt 

rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. 
 

A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem 
kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. 
 
E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel 
érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Vásárló között.  

 
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.   
  

7. Fizetési feltételek 

 
7.1. Fizetési módok 

 



Előre utalás bankszámlára: Vásárló a megrendelt termékek árát a licenckulcs elküldését megelőzően 
fizeti meg a Szolgáltató részére. Szolgáltató az előreutalás választása esetén emailben elküldi az 
utaláshoz szükséges adatokat. Előre utalás esetén a megjegyzés rovatban a megrendelés számot 
minden esetben szükséges feltünteti. Előre utalás esetén a Szolgáltató a terméket a végösszeg 
számláján történő jóváírását követően küldi el a Vásárló részére a licenckulcsot.  
 

Bankkártyás fizetés a PayU rendszerén keresztül: A megrendelés végösszegének azonnali 
kifizetése történhet PayU bankkártyás rendszerén keresztül is. A rendszer biztonságos csatornát 
használ és automatikus. A PayU kizárólag a Vásárló által megadott, a fizetési tranzakcióhoz szükséges 
kártyaadatokat kapja meg a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon. A megrendeléssel 
kapcsolatos személyes adatokról és a vásárlás tartalmára vonatkozó információkról a pénzügyi 
szolgáltató nem kap értesítést a Szolgáltatótól. Másfelől, a fizetőoldal adattartalmáról a Szolgáltató 
szintén nem értesül. A tranzakció eredményéről a fizetést követően pénzügyi szolgáltató oldala 

tájékoztatja. A kártyás fizetéshez a Vásárló internet böngésző programjának támogatnia kell a SSL 
titkosítást. A megrendelés végösszegeként kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül a Vásárló 
folyószámláján.  
 
8.  Elállás joga, módja, következményei 

 
 Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló 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”). 
 
A fogyasztók és vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) 
Korm.rendelet értelmében a fogyasztónak minősülő Vásárló a szolgáltatás nyújtására irányuló 
szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja 
felmondási jogát. Fogyasztót azonban nem illeti meg a felmondási jog a szolgáltatás nyújtására 

irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést 
a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a 
Szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti. Fogyasztó a kifejezett előzetes 
beleegyezését a Weboldalon keresztül tudja megadni vagy visszautasítani. Ehhez a Fogyasztónak nem 
kell mást tennie, minthogy a Weboldalon erre szolgáló felületen a „Hozzájárulok, hogy a V-Detect 
Antivirus Kft. a részemre a vírusirtó licenckulcsát 14 nap (felmondási idő) lejártát megelőzően 
elküldje és tudatában vagyok annak, hogy a hozzájárulásom megadása estén felmondási jogomat 

elveszítem” felirat alatt megtalálható jelölőnégyzetet kipipálja, mellyel egyértelműen jelzi Szolgáltató 
felé a szándékát. Ha a Fogyasztó nem jelöli be a jelölőnégyzet, a Szolgáltató 14 nap elteltével kezdheti 
meg a szolgáltatás nyújtását vagyis bocsájthatja rendelkezésére a licenckulcsot 
 
Ha a Fogyasztó nem egyezik bele abba, hogy a Szolgáltató a vírusirtó licenckulcsát a 14 nap lejártát 
megelőzően elküldje részére, akkor a Fogyasztót megilleti a felmondás joga (ez esetben még nincs 
birtokában a licenckulcs). Ez esetben a Fogyasztó a felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű 

nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen 
ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból 
Fogyasztó felhasználhatja a következő linken (http://virusirto.hu/ftp/elallasi_nyilatkozat_minta.docx) 
keresztül elérhető felmondási nyilatkozat - mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja felmondási 
jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi nyilatkozatát a Szolgáltató részére. 
 
Ha a Fogyasztó beleegyezett abba, hogy a Szolgáltató a 14 nap lejárta előtt részére a szolgáltatás 
nyújtását megkezdje és a teljesítés megkezdését követően él felmondási jogával, a Fogyasztó köteles 

egy a szolgáltatás igénybevételéért járó arányos díj fizetésére. Ez az arányos díj, a Fogyasztó által 
Szolgáltató részére kifizetett díjból kerül levonásra. A Fogyasztó által arányosan fizetendő összeget az 
ÁSZF-ben az adott szolgáltatásra vonatkozó díj adóval növelt teljes összege alapján számolja ki a 
Szolgáltató. Ha azonban a  Fogyasztó bizonyítja, hogy a  teljes összeg túlzottan magas, az  arányos 
összeget a  szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell 

http://virusirto.hu/ftp/elallasi_nyilatkozat_minta.docx


kiszámítani. A piaci érték megállapításánál az  azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos 
szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni. 
 
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 8. pontban meghatározott 
rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. 
 

Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.  
 
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre 
irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.  

 
Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő 
értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő 

számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt 
érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. 
 
Ha Fogyasztó él felmondási jogával, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási 
nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített 
valamennyi ellenszolgáltatást. 
 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot 
alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a 
hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen 
többletköltség nem terheli.  
 
A Szolgáltató követelheti a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését, ha a Fogyasztó 
kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát ésszerű 
költségeinek megtérítését. 

 
8.1. Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog: 

 
 

1. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését 
követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte 
meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően 

felmondási jogát elveszíti; 
 

2. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató 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 elállási jogát. 
 

3. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató 
által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ. 

 
 
9.      Szavatosság 

 

9.1. Kellékszavatosság 

Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt 
érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési 

határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása 



időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Vásárló 
érvényesíteni már nem tudja.  
 
Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési 
határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. 
 

Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló 
által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest 
aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem 
kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére 
Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. 
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 
 

Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban 
köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. 
 
Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba 
felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.  
 
Vásárló közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

 
A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a 
hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól 
vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor 
mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a 
Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, 
hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Vásárló által támasztott 
szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló 

köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.  
 
Ha a Vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része 
tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek. 

9.2. Termékszavatosság  

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – a 9.1. 
pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.  
 
Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és 

termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági 
igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre 
vonatkozó kellékszavatossági igényét Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti. 
 
Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. 
A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania. 
 

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi 
követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 
 
Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven 
belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után 
késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon 
belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a 

fogyasztó felelős.  
 



Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben 
gyakorolhatja. 
 
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. 

 

9.3. Szavatossági igények érvényesítése 

A Vásárló a szavatossági igényeit az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken keresztül jelentheti be 
a Szolgáltató felé. 
 
10. Jogérvényesítési lehetőségek 

 
10.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja 

 

Vásárló a szolgáltatással vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1. 
pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő. 

  
Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz 
azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz 
kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra 

tett érdemi válaszával együtt megőrzi - vesz fel. 
 
Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén 
helyben a Vásárlónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra 
vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni; 

 
Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt 

szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a 
jegyzőkönyv másolati példányát. 
 
Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. 
  
A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi 
azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.  
 

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés 
jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.  
 
A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.  
 
10.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek 

 

Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való 
tárgyalások során nem rendeződik, milyen jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló 
számára: 



 
 

 Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,  
 

 Békéltető testület eljárásának kezdeményezése: 
 
Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: 
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. 
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. 
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu 

Fax: 06 (1) 488 21 86 
Telefon: 06 (1) 488 21 31 
 

 Bírósági eljárás kezdeményezése. 
  

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.  
 
11. Felelősség 

 
A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag 

tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal 
felelősséget. 
 
A Vásárló 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. 
 

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Vásárló 
teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes 
mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. 
 
A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók 
oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem 
vállal felelősséget. 

 
A Vásárlókáltal 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. 
 
Az Internet globális jellege miatt a Vásárló elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó 
nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával 

összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért 
kizárólag az Vásárlót terheli a felelősség. 
 
Amennyiben a Vásárló 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. 
 
12. Szerzői jogok 

 



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). 
 

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

használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Vásárlónak a Weboldalon 
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. 
 
A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a 

www.virusirto.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden 
más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan 
tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, 
feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön 
engedélyt ad.  
 
Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató 
által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát 

módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.  
 
A Szolgáltatás igénybevételével Vásárló elfogadja, hogy a Szolgáltató a szolgáltatás igénybevétele 
során a Vásárló által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor 
és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja. 
 
13. Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása 

 
Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárló Weboldal felületén történő 
előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést 
követően a Weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a 
módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni. 
 
14. Tulajdonjog fenntartása 

 
A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes 
kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik a 
Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni. 
 
Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2014. december 1. 
Jelen dokumentum letölthető változata a következő linkre kattintva érhető el: 
http://virusirto.hu/ftp/virusirto_hu_ASZF.pdf  

http://virusirto.hu/ftp/virusirto_hu_ASZF.pdf

