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Information om köparens köprätt 

Konsumentinformation för 45/2014. (II.26.) Regeringsdekret 

Information om köparens köprätt 

Konsumenten kommer att vara 45/2014. (II.26.) Korm. Enligt § 20 har rätten 
till tillbakadragande utan motivering. Konsumenten har rätt till återkallelse 

a) När det gäller ett kontrakt för försäljning av en produkt 

(aa) produkten, 

ab) För försäljning av flera produkter, om produkterna levereras vid olika 
tidpunkter, den senast tillförda produkten, 

inom fjorton dagar efter det att konsumenten har mottagit eller av en tredje 
part om sitt val av transportören annat än transportören. 

Bestämmelserna i detta avsnitt påverkar inte konsumentens rätt att utnyttja 
den ångerrätt som anges i denna paragraf mellan dagen för ingående av 
avtalet och datumet för mottagandet av varorna. 

Om konsumenten har gjort ett erbjudande att ingå avtalet har konsumenten 
rätt att återkalla erbjudandet innan avtalet ingås, vilket upphör att gälla 
kontraktsförpliktelsen att ingå avtalet. 

Deklaration om återkallande, utövande av ångerrätt eller upphörande av 
konsumenträtt 

Konsumenten är 45/2014. (II 26..) Den rätt som avses i § 20 i förordningen, 
med ett tydligt uttalande om detta, eller detta - och kan även laddas ner från 
hemsidan - övning med ett prov meddelande till följande adress 
megküldéssel .: 

 Wunderhecke Ltd .; 8360. Keszthely, Kinizsi P. 66. HUNGARY. 
info.mirakelhacken@gmail.com 



Förklaringsmodell för återkallelse 

Till: Wunderhecke Kft. 

Adress: 8360. Keszthely, Kinizsi P. 66; Ungarn 

Undertecknad / Vi försäkrar / förklara att jag tränar / praxis avbokning / 
terminering min högra / vår rätt till följande produkt / s köp eller kontrakt för 
tillhandahållande av följande tjänster i samband med: 

Datum för kontrakt / datum för mottagande: 

Namn på konsument (er): 

Konsumentadress (er): 

Köpeskillingen, hänvisas till följande bankkonto (i fallet med fyllning, om du 
vill betala tillbaka köpesumman via banköverföring): 

Underskrift av konsument (er): (enbart på deklaration på papper) 

orsak 

 

 

----------------- 

Giltighet av konsumentintaget 

Ångerrätten anses vara giltig vid den tidpunkt då konsumentens deklaration 
skickas inom den 14 kalenderdagens tidsgräns. 

Det är konsumentens ansvar att visa att han utnyttjat ångerrätten enligt 
denna bestämmelse. 

Säljaren ska bekräfta konsumentens återkallande intyg vid ankomsten till 
elektroniska medier. 

Försäljarens skyldigheter vid återkallande av konsumenten 

Återbetalningsskyldighet för säljaren 

Om konsumenten är 45/2014. (II.26.) Korm., Säljaren kommer att ersätta 
det totala beloppet som betalas av konsumenten, inklusive kostnader som 



uppstår vid leverans, inklusive leveransavgift inom fjorton dagar också. 
Observera att denna bestämmelse inte gäller extrakostnaderna för att välja 
ett annat transportmedel än det billigaste transportmedlet. 

Sätt Säljaren ersätter sin skyldighet 

A 45/2014. (II.26.) Korm., Säljaren återbetalar beloppet som återbetalas till 
konsumenten på samma sätt som den betalningsmetod som användaren 
använder. Med konsumentens samtycke kan Säljaren använda en annan 
betalningsmetod för återbetalningen, men konsumenten får inte debiteras 
några extra avgifter. På grund av en felaktig och / eller felaktig faktura eller 
postadress som ges av Kunden är Säljaren inte ansvarig för ansvar. 

Extra kostnader 

Om konsumenten specifikt väljer ett annat transportsätt än det billigaste 
standardmetoden för transport, är säljaren inte skyldig att ersätta de extra 
kostnader som uppkommer. I så fall har vi återbetalningsskyldighet upp till 
angivna allmänna fraktkostnader. 

Rätt till kvarhållande 

Säljaren ska hålla inne det belopp som en konsument tills konsumenten 
inte har producerat tillbaka produkten eller inte bekräftat utan tvekan att du 
tillbaka; det föregående datumet måste beaktas. Vi kan inte acceptera 
postmeddelanden som skickas av oss. 

Vid konsumentens återkallande eller uppsägning 

Retur av produkten 

Om konsumenten är 45/2014. (II. 26) stoppar enligt § 22 i statsrådets 
förordning gör. Kontraktet ska ha produkten omedelbart och senast fjorton 
dagar från anmälan om utträde för att gå tillbaka eller lämna över till 
säljaren av Säljaren eller dess auktoriserad person för att ta emot 
produkten. Tidsfristen avkastning anses uppfyllt om kunden skickar 
produkten innan deadline. 

Bära kostnaderna för att returnera produkten 

Konsumenten kommer att bära kostnaden för att returnera produkten. 
Produkten måste returneras till Säljarens adress. 

Konsumentens ansvar för avskrivningar 



Konsumenten är ansvarig för värdeminskning på grund av användningen av 
mer än vad som krävs användning av produkten natur, egenskaper och 
funktion för att avgöra. 

Undantagande av ångerrätten 

Säljaren påminner dig uttryckligen om att du inte får utöva din 
avbeställningsrätt enligt 29 § dekret 45/2014 (II.26.). (1), särskilt i de fall 
som avses i led c och e: "När det gäller icke-prefabricerade produkter som 
framställs på konsumentens begäran eller uttrycklig begäran eller i fråga 
om en produkt som klart identifierats av konsumenten utmäts personen; 
"Vid en sluten förpackningsprodukt som inte kan återlämnas efter det att 
den släppts efter utsläpp av hälso- och hygienskäl. 

Försäkran om garanti, produktgaranti, garanti 

Nuvarande punkt i konsumentmeddelandet gjordes enligt 9 § 3 § förordning 
nr 45/2014 (II.26.), Med tillämpning av bilaga 3 till regeringens dekret 
45/2014 (II.26.). 

en garanti 

I vilket fall har du rätt att använda garantin? 

Om en säljare misslyckas med att göra det kan du göra anspråk på säljaren 
i enlighet med civillagen. 

Vilka rättigheter har du för ditt garantianspråk? 

Du kan, efter eget val, ha följande försäkringskrav: 

Du kan begära en ersättning eller ersättning om inte ditt krav är uppfyllt eller 
om du skulle ha en oproportionerlig extra kostnad för säljaren för eventuella 
andra krav du kan ha. Om du inte har begärt eller begärt reparation eller 
ersättning, kan du begära en proportionell leverans av ersättningen eller du 
kan rätta misstaget på Säljarens bekostnad, eller du kan reparera eller på 
annat sätt reparera eller, i det senare fallet, säga upp ditt kontrakt. 

Du kan också byta från ett av dina kvalificerade bevis på försäkring till en 
annan, men du kommer att bära kostnaden för migreringen, om inte det är 
motiverat eller om säljaren har orsakat orsak. 

Vad är din tidsfrist för att validera ditt fordringsfordran? 

Du är skyldig att rapportera felet omedelbart efter upptäckten, men senast 
inom två månader efter upptäckten av felet. Observera samtidigt att bortom 



den tvååriga preskriptionstiden från kontraktets utförande, kommer du inte 
längre kunna fullgöra dina garantierättigheter. 

Till vem kan du genomdriva ditt fordringsfordran? 

Du kan tillämpa ditt garantianspråk mot säljaren. 

Vilka andra villkor måste du genomdriva dina garantierättigheter? 

Inom sex månader efter det att ditt krav har fullföljts finns det inget annat 
villkor för att verkställa ditt fordringsanspråk utöver felets leverans om du 
bevisar att produkten eller tjänsten har tillhandahållits av säljaren. Men efter 
sex månader från leveransdatumet måste du bevisa att den fel du upptäckt 
redan har inträffat vid leverans. 

Produktgarantier 

 

 

I vilket fall kan du leva med din produktgaranti rätt? 

I händelse av en defekt i varan (produkt) kan du, enligt ditt val, kräva 
garantianspråk eller anspråk på produkt. 

Vilka rättigheter har du på din produktgarantianspråk? 

Som en produktgaranti kan du bara begära reparation eller byte av den 
defekta produkten. 

I vilka fall anses produkten vara defekt? 

Produkten är defekt om den inte uppfyller gällande kvalitetskrav när den 
släpps ut på marknaden eller om den inte har de egenskaper som 
tillverkaren angett. 

Vad är din tidsfrist för att validera dina produktkrav? 

Du kan validera ditt produktansvarskrav inom två år efter det att produkten 
släppts ut på marknaden av tillverkaren. Efter denna tidsfrist kommer han 
att förlora sin rättighet. 

Till vem och på vilka andra villkor kan du göra anspråk på ditt 
produktgarantianspråk? 



Du får endast hävda dina produktkrav mot tillverkaren eller distributören av 
den rörliga produkten. Du måste bevisa produktens defekt vid anspråk på 
produktansvar. 

I vilket fall är tillverkaren (distributören) befriad från sin 
produktansvar? 

Tillverkaren (distributören) är endast befriad från sin 
produktansvarsskyldighet om han kan bevisa att 

• Produkten har tillverkats eller släppts ut på marknaden för icke-
affärsverksamhet, eller 

• Felet kunde inte identifieras vid tidpunkten för att produkten släpptes ut på 
marknaden enligt den senaste tekniken och den senaste tekniken 

• Produktfel härstammar från tillämpningen av ett lagstadgat eller 
obligatoriskt regelverkskrav. 

Tillverkaren (distributören) har tillräckliga bevis för att motivera undantaget. 

Jag vill påminna dig om att du på grund av samma fel inte kan genomföra 
garanti- och garantianspråk samtidigt och samtidigt. Om en framgångsrik 
validering av ditt produktgarantianspråk uppstår kan du dock kräva 
garantianspråk för den ersatta produkten eller den del som reparerats till 
tillverkaren. 

Garanti 

 

 

I vilket fall kan du utöva din rätt till en garanti? 

Vid felaktig prestation är entreprenören skyldig att betala garantin. 

Vilka rättigheter och tidslinjer har du på garantibasis? 

I enlighet med regeringens dekret 151/2003 om vissa obligatoriska 
konsumentvaror, (IX.22.) I regeringens dekret definieras de obligatoriska 
garantisakorna. När det gäller Produkter som inte omfattas av detta 
schema, garanterar Säljaren inte. Garantinställningen kan verkställas inom 
garantiperioden. Om skyldighet garanten har rätt att ringa - en rimlig tid - 
inte överensstämmer med garantin hävdar att det kan utnyttjas inom tre 
månader från utgången av den tidsfrist som angavs i samtalet innan en 



domstol om garantitiden har gått ut. Underlåtenhet att följa denna tidsfrist 
resulterar i förlust av rättigheter. För att upprätthålla garantianslaget bör 
andra regler om utövande av försörjningsrättigheter tillämpas i enlighet med 
detta. Garantiperioden är ett år. Underlåtenhet att följa denna tidsfrist 
resulterar i förlust av rättigheter. Garantiperioden är överföringen av 
konsumentvarorna till konsumenten eller om idrifttagningen utförs av 
företaget eller dess agent från och med datumet för idrifttagande. Var god 
kontakta tillverkaren för eventuella garantianspråk utöver ett år. 

Obligatoriska fall av garanti: 

1. Hushållsapparater över 10 000 Ft försäljningspriserna, i synnerhet 
kylskåp, frysar, kombination kylskåp, elektrisk spis, tvättmaskin, centrifug, 
torktumlare och vilken som helst kombination, diskmaskin, järn, 
vattenkokare, uppvärmning, luftkonditionering och annan 
ventilationsutrustning plantera dem, dammsugare, ångrengöring, 
mattrengöringsmaskin, golvvaskmaskin, symaskin, stickmaskin, elpanna, 
pump; 

köra andra el Kocken 10 000 Ft ovan försäljningspriset, särskilt 
mikrovågsugn, brödrost, brödrost, kaffebryggare, espressomaskin, 
vattenkokare, mixer, grill, fritösen, våffla, munk, våffla, smörgåsgrillen, 
elektrisk grill, elektrisk pizzaugn, rotyogtatófazék elektriska, elektrisk 
stekpanna, elektrisk popcorn maker, elektrisk kontakt grill, grillspett, mini 
spis, ris spis, köks nudlar, ägg spis, ångare, konvektion köksredskap, 
frukter torktumlare; 

3. gasanordningar över 10 000 euro försäljningspris, särskilt spis, 
konvektor, gas ugn, gas varmvattenberedare, gasgrill, gázzsámoly, gasugn, 
gázperzselő, gas lampor; 

4. motoriserade trädgårdsprodukter och icke-motoriserade 
trädgårdsredskap över 10 000 euro försäljningspriset, särskilt rorkult, 
gräsklippare, gräsklippare, push-typ gräsklippare; 

5. Motoriserade handverktyg över försäljningspriset på $ 10, i synnerhet 
motorsåg, borr, slagborr, hörnkvarn, cirkelsåg, planer; 

6. Medicinska hjälpmedel och apparater för minst ett års leverans och 
solglasögon över försäljningspriset på $ 10; 

7. Hälsovårdsprodukter och apparater över försäljningspriset på 10 000 
HUF, i synnerhet elektromagnetisk massager, magnetisk produkt, fototerapi 



8. transportutrustning 10 000 Ft ovan försäljningspriset, särskilt cyklar, 
elektriska cyklar, elektriska skotrar, fyrhjulingar, motorcyklar, mopeder, 
bilar, husbilar, husvagnar, husbil släpvagn, släpvagn; 

9. Motorfordon över försäljningspriset på 10 000 Ft; 

10 barnavårdsartiklar över 10 000 euro försäljningspriset, särskilt 
pelenkázó- och mosdató stativ, barnvagn, barnstol monterad tweeter och 
ett bord, en bilbarnstol; 

11. Barnövervakningsutrustning över försäljningspriset på 10 000 HUF, 
inklusive särskilt respiratorisk övervakning, hjärtfrekvensmätare, 
bebisövervakare; 

12. Leksaker, leksaker och liknande leksaker för inomhus- och 
utomhusbruk för hemanvändning över försäljningspriset på $ 10; 

13. Belysningsprodukter över 10 000 Ft över försäljningspriset, i synnerhet 
glödlampor, ljuskällor; 

Säkerhetslarm och signalutrustning 14 över försäljningspriset på 10 000 Ft; 

15. Elektronisk kommunikation terminalutrustning över 10 000 euro 
försäljningspris, särskilt telefoner, mobiltelefoner, faxar, multifunktionella 
enheter; 

16. Telekommunikationsapparater över ett försäljningspris på 10 000 HUF, i 
synnerhet telefonsvarare, högtalare satellit och AM Micro antennsystem 
och deras komponenter, TV-apparater, projektorer, video, radio, radio, 
väckarklocka, satellitpositionering, skivspelare, tejp och kassettspelare, CD-
brännare och spelare, DVD-inspelare och spelare, spelkonsol, Blu-ray 
spelare och författare, desktop mediaspelare, personliga ljudsystem, 
skivspelare, förstärkare, högtalare, högtalare, mikrofon och hörlurar, 
headset; 

17 IT-utrustning över 10 000 euro försäljningspriset, särskilt stationär dator, 
laptop, Notisblocket, tablet, PDA, bildskärm, skrivare, skanner, kamera, film 
och ljud inspelning kameror, videokameror och videokameror, röstinspelare, 
fotoskrivare, film och diaszkenner, MP3 och MP4-spelare, bärbara 
mediaspelare, penna driva, minneskort, batteriladdare, miniräknare, 
fickräknare; 

18. kontorsutrustning över 10 000 euro försäljningspriset, särskilt 
dokumentförstörare, kopiator, laminator; 



19 overhead-projektorer och filmutrustning 10 000 Ft försäljningspriset 
ovan, särskilt den overhead filmen och film förstoringsglas, filmelőhívó- och 
filmbearbetningsutrustning; 

20 optisk utrustning 10 000 Ft ovan försäljningspriset, särskilt teleskop, 
kikare, mikroskop, teleskop; 

21. musikinstrument över försäljningspriset på $ 10.000; 

22. Klockor och smycken över 10 000 Ft försäljningspris 

23. Inomhus- och utomhusmöbler, madrasser över försäljningspriset på 10 
000 Ft; 

24 meter, generatorer, nätaggregat över 10 000 ft försäljningspris; 

25. skjutvapen över försäljningspriset på 10 000 Ft; 

26. Sportutrustning, jakt och fiskeutrustning över försäljningspriset på 10 
000 HUF. 

27. Elektrisk utrustning för skönhetsvård över försäljningspriset på 10 000 
HUF, i synnerhet hårtorkar, hår styling, hårklippare, epilatorer, elektriska 
rakhyvlar; 

28. Dofter av ädla och halvvärda pälskinn över försäljningspriset på 50 000 
Ft; 

29. Tillbehör och komponenter i produkterna från ovan nämnda 
produktgrupper över försäljningspriset på $ 10 000. " 

När kommer säljaren att bli befriad från ansvar? 

Säljaren är endast befriad från garantiansvaret om han eller hon bevisar att 
orsaken till felet inträffade efter leveransen. 

Observera att du på grund av samma misslyckande inte kan göra anspråk 
på garanti- och garantianspråk, garantianspråk och garantikrav samtidigt 
eller samtidigt, annars kommer du att omfattas av garantiansvar oberoende 
av garantiansvar. 

 


