
Általános Szerződési Feltételek 
Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a SILBER NET KFT 
(székhely: 2100 Gödöllő, szabadság út 59, adószám: 23578557-2-13), mint 
szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó 
általános szerződési feltételeket.  
Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden 
pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.  
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül 
megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem 
utal. 

Szolgáltató adatai 
A szolgáltató neve: SILBER NET KFT 
A szolgáltató székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság út 59. 
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, 
rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: silber@silber.hu  
Weboldal címe: www.silber.hu  
Cégjegyzékszáma: 13-09-151325 
Adószáma: 23578557-2-13 
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Budapest Környéki 
Törvényszék Cégbírósága 
Telefonszámai: +36 20 943 0060, +36 28 430 060 
A szerződés nyelve: magyar 
A tárhely-szolgáltató adatai: INTEGRITY Kft, 1132 Budapest Victor Hugo utca 18-22 

Ügyfélszolgálat/Áruház adatai 
Cím: 2100 Gödöllő, Szabadság út 59 
Mobil: +36 20 943 0060 (normál díjszabású) 
Email: silber@silber.hu  
Elérhetőség: 8.00 - 18.00 

Alapvető rendelkezések 
1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat 
értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi 
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A 
vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is 
irányadók. 
2. Hatály, az ÁSZF módosítása. 
3. A weboldalon található képek és termék leírások kizárólag a SILBER NET Kft. 
tulajdonát képezik. Ha szüksége van valamelyik termékünk fotójára az Ön saját 
Webáruházában való feltöltésre, kérjük, mindenképpen vegye fel velünk a 
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kapcsolatot a silber@silber.hu email címen, vagy a +36 20 9430060-as 
telefonszámon. Viszonteladó partnereinknek igyekszünk minden tőlünk telhető 
segítséget megadni termékeink forgalmazásához. 
4. Rendelkezésre állás: Cégünk gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult 
használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz és 
rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. 

Adatkezelési szabályok 
Az Adatvédelmi tájékoztató a http://silber.hu/docs/adatkezeles_silber.pdf menüpont 
alatt található 

Megvásárolható termékek köre 
1. A Webshopban megjelenített termékek csak telefonon, faxon, vagy online 
rendelhetőek meg, személyes átvételre nincs lehetőség. A magyar nyelven 
megjelenített termékek ára forintban értendő. Más nyelveken megjelenő oldalak árai 
EURO-ban, vagy USD-ban értendőek, beállítástól függően és nettó, azaz Áfa nélküli 
árak. 
2. Termékeinket csak adószámmal rendelkező vállalkozásoknak forgalmazzuk, ezért 
minden, az oldalakon található ár nettó ár, nem tartalmazza az Áfát. Az ár nem 
tartalmazza a kiszállítás díját sem. 
3. A házhozszállítás díja (GLS) szintén nettó ár és a kosár menüpont alatt találja a 
megrendelés nagyságának megfelelően. Cégünk nettó 50.000 Ft. feletti megrendelés 
esetén átvállalja a kiszállítás díját. 
4. A csomagolásért nem számolunk fel díjat. 
5. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a 
termékekről fotót jelenített meg. A termékek adatlapján megjelenített képek 
eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. 
6. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a  
Felhasználókat az akció időtartamáról. 

Rendelés menete 
1. A rendeléshez mindenképpen regisztrálnia kell cégét áruházunkban. Csak 
regisztrált céget tudnak rendelést leadni.  
A regisztráció során megadandó személyes adatok: 

Felhasználónév - Kötelező 

Email - Kötelező 

Név - Kötelező 

Ország - Kötelező 

Város - Kötelező 

Utca, házszám - Kötelező 

Irányítószám - Kötelező 
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Telefon - Kötelező 

2. A regisztrációt követően lépjen a főoldalra és válassza ki a kívánt terméket. 

3. A megvásárolni kívánt terméket és annak mennyiségét helyezze a kosárba.  

4. További termékek kiválasztásához ismételje meg az elő pontban leírtakat. 

5. Ha nem szeretne további termékeket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt 
termékek darabszámát.  

5-A, Termék törlése a kosárból:  
A jobb oldali piros „x” gombra kattintva törölheti a kosár tartalmát.  
Másik törlési lehetőség: Klikkeljen bele a termék megnevezése előtti négyzetbe, 
majd klikkeljen rá a „kijelölt termékek törlése” gombra. 

5-B, Ha módosítja a megvásárolni kívánt mennyiséget, a mennyiség módosítását 
követően kattintson a „módosít” gombra. 

6. Ha végzett, kattintson a „Megrendelem” gombra. 

7. Ezt követően a „Rendelés véglegesítése” oldalon találja magát. Itt a 
regisztrációban megadott adatoknak megfelelően látja a „Számlázási” és „Szállítási” 
adatokat. 

8. Amennyiben bármilyen kérése, kérdése, megjegyzése van, azt írja be a 
„Megjegyzések a rendeléssel kapcsolatban” négyzetbe. 

9. Ezt követően kattintson a „Megrendelem” gombra. 

A megrendelés elküldését követően Ügyfélszolgálatunkkal történő kapcsolatfelvétel 
útján tudja csak módosítani a megrendelés adatait. 

10. A megrendelés elküldését követően a megadott e-mail címre automatikus 
visszaigazolást kap a megrendelés rendszerünkbe történő beérkezéséről. 

Kérjük, kiemelten ügyeljen az elérhetőségi adatok pontos megadására. Rosszul 
megadott e-mail cím esetén a visszaigazolást nem tudjuk kézbesíteni a megrendelés 
beérkezéséről. Amennyiben a beérkezett üzenetek mappában nem találja a 
visszaigazolást, ellenőrizze a SPAM - levélszemét mappákat is. 

Lehetséges fizetési módok 



1. Személyesen készpénzben az áru kiszállításakor. 
2. Banki átutalás (előre utalás, valamint az áru átvételét követően történő átutalás 
megállapodás szerinti időpontban) 

Kiszállítás, személyes átvétel
1. A szállítási határidő 1-5 munkanap. 
2. A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időpontban végzi. 
3. A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag 
sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen 
jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének 
megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. 
Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől 
számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 
órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az 
ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak 
visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz 
megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól 
eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak. 

A megrendelések feldolgozása és teljesítés 
1. A megrendelések feldolgozása a beérkezett rendelést követően, de legkésőbb az 
azt követő 5 munkanapon belül megtörténik. Kivéve az esetleges szabadság 
időtartama alatt történő megrendeléseket. 
2. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül. 
Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, 
Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, 
felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való 
megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti 
teljesítésre. 
3. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a 
szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről 
Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget 
haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. 

Elállás joga 
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a 
fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. 
(II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó (Felhasználó) a 
megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül 
elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató 
hiányában jogosult Fogyasztó (Felhasználó) 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. 
  
A megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül a vevőnek 
joga van elállni vásárlási szándékától. Ebben az esetben a SILBER NET KFT köteles 



a termékért kifizetett vételárat visszatéríteni a vásárlónak, legkésőbb az elállást, 
illetve a termék visszaszolgáltatását követő harminc napon belül. A visszatérítés a 
szállítási költségre nem vonatkozik, valamint a termék visszajuttatásának költsége is 
a vevőt terheli. 

Elállási jog gyakorlásának menete 
Amennyiben elállási jogával kíván élni, azt írásban, levélben vagy e-mailben teheti 
meg, hivatkozva a termékre és a megrendelés azonosítójára. Elállási jogát a termék 
kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül teheti meg. Postai levél útján történő 
elállásnál a levél postára adásának dátumát vesszük figyelme a 14 munkanap 
beszámításakor. A levelet lehetőleg ajánlott levélként adja fel, hogy egyértelműen 
bizonyítható legyen a feladás dátuma. A megrendelt terméket juttassa vissza cégünk 
címére. A visszaküldéssel felmerülő postai költségek a vásárlót terhelik. A terméket 
ne utánvéttel küldje vissza! Az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módunkban 
átvenni, annak visszajuttatásának költsége is vevőt terheli! A nem rendeltetésszerűen 
használt termékre a garancia nem vonatkozik. Illetve a nem rendeltetésszerű 
használatból eredő károk megfizetése is vásárlót terheli. A termék visszaküldést 
követő harminc napon belül a termék árát a megadott számlaszámra visszautaljuk. 
A vásárlói szerződéssel az eladó kötelezi magát, hogy a szerződés tárgyát képező 
terméket a vásárlónak átadja, a vásárló pedig kötelezi magát, hogy a terméket 
átveszi és kifizeti annak árát valamint a szállítási költségeket is. A termék 
meghibásodása a termék átvétele után egyedül a vásárlót érinti. A terméknek az az 
ára az érvényes, amelyet az eladó a weboldalán feltüntetett a megrendelés 
elküldésének napján. A terméket az eladó a vásárlónak személyesen, vagy a GLS 
futárszolgálaton keresztül szállítja. 

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

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: 

A fogyasztó(k) neve: 

A fogyasztó(k) címe: 

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

Kelt: 

Letölthető innen: http://silber.hu/docs/elallasi_silber.pdf 

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a 
jótállásról szóló tájékoztató 
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1. Kellékszavatosság 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 
Ön a  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 a SILBER NET Kft vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől 
számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön 
által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

2. Termékszavatosság 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? 
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. 
Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és 
termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. 
Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a 
kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a 
gyártóval szemben érvényesítheti. 

3. Jótállás 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 
Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a jótállásra köteles. 

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? 
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól? 
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha 
bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási 
igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással 
párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok 
az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. 

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja 

1. Személyes bejelentés 

A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a 
Szolgáltatónál (Szolgáltató címe). Ekkor a Szolgáltató munkatársa a kifogásáról 
jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti: 

- a vásárló nevét, címét,  

- a termék megnevezését, vételárát, 



- a vásárlás időpontját,  

- a hiba bejelentésének időpontját, - a hiba leírását,  

- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,  

- a kifogás rendezésének módját.  

Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a 
jegyzőkönyvben rögzíti.  

A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja. 

2. Írásban történő bejelentés 
 
A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak 
(Szolgáltató címe) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (Szolgáltató email 
címe ).  
Ekkor a levélnek tartalmaznia kell: - a vásárló nevét, címét,  
- a termék megnevezését, vételárát,  
- a vásárlás időpontját,  
- a hiba bejelentésének időpontját, 
- a hiba leírását, 
- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt 

Panaszkezelés 
A Szolgálattó célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a 
megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak 
mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével 
kapcsolatban, úgy panaszát a következő e-mail címen silber@silber.hu , vagy levél 
útján is közölheti.   
  
Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha 
a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása 
nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról 
haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel és annak egy másolati példányát átadja a 
vásárlónak.  
  
Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt 
elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz 
másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, hogy azt az ellenőrző 
hatóságoknak kérésükre bemutathassa.   
  
Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy 
békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken. 

http://www.panaszrendezes.hu/homepage/ 

mailto:silber@silber.hu
http://www.panaszrendezes.hu/homepage/


Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara 
mellett működő Békéltető Testület 
(Pest Megyei Békéltető Testület) 
1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240. 

Email: pmbekelteto@pmkik.hu  

Tel: (+36-1) 269-0703,  

(+36-1) 784-3076,  

(+36-1) 784-3149 
  

Vegyes rendelkezések 
Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. 
Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 
30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a 

Gödöllõi Városi Bíróság illetékességét. 
Cím: 2100 Gödöllö, Dózsa György u. 19. 
Postacím: 2100 Gödöllö, Pf. 63. 
Telefon: 28/515-240, 28/515-241 
Telefax: 28/420-197 
E-mail: birosag@godollo.birosag.hu 

Gödöllő, 2018. 05.28.
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