
 
 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
 
 
Az általános szerződés távollévők közötti szerződés, 
 
„olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás 
nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai 
jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a 
szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszközt 
alkalmaznak.“ 
 
Ennek alapján, amikor interneten vásárolunk, akkor a vásárló és az eladó között 
létrejött szerződés távollévők közötti szerződésnek minősül.  
 
A szerződés nem nem írásban történő szerződésnek minősül és nem kerül iktatásra!  
A szerződés kizárólag magyar nyelven készült. 
 
Felhívjuk kedves ügyfelünk figyelmét, hogy a következő sorokban a jogi 
megfogalmazás olvasható, de adunk támpontot a megértéshez. 
 
 
Vásárlási feltételek 
 
 
Az áru értékét és esetleges szállítási díját a futárnak átvételkor kell kifizetni. 
 
4000 Ft vásárlási értékhatár felett  a szállítás költsége egységesen 990 Ft 
 
4000 Ft vásárlási értékhatár alatt  a szállítás költsége egységesen 1500 Ft. 
 
Utánvét díja: 290 Ft. 
 
Szállítási díj külföldre (Európai Unió országain belül):  € 20  
 
Külföldre minimum rendelési tétel: 20.000 Ft. 
 
A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. A 
vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. 
Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gomb 
megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A Kosár „Megtekintés” gombjára 
kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a 
számla végösszegét és a szállítási költséget. Itt leellenőrizhetik rendelésük 
helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény 
szerint módosíthatnak, javíthatnak is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés 
végösszegét. 



 
A rendelés elküldése 
 
Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége 
keletkezik. 
 
Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a 
végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen 
kattintson a "Pénztár" gombra. 
Ha korábban már vásárolt áruházunkban, úgy adja meg a korábbi regisztráció során 
megadott e-mail címét és jelszavát. Ha új vásárlóként szeretne regisztrálni, akkor 
adja meg a vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket a rendszer eltárol, és a 
legközelebbi vásárlás alkalmával már csak be kell jelentkeznie. 
A következő lépésben válassza ki az Önnek megfelelő szállítási módot (személyes 
átvétel vagy futárszolgálat / GLS által/, valamint fizetési módot (utánvét, banki 
átutalás, készpénz). Ha egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés 
elküldéséhez kattintson a „Megrendelés” gombra. 
 
Árak 
 
Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a webáruházban a 
termékek mellett találnak. Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák, azonban ezek 
az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. A szállítási költség a pénztár 
folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt, valamint a Vásárlási feltételek 
között is megtalálható. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép 
fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen 
esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a 
vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a 
megrendelést, vagy lehetőség nyílik arra, hogy bármelyik fél elálljon a 
szerződéstől. 
 
A rendelések feldolgozása 
 
A rendelések feldolgozása 24-48 órán belül megtörténik. Kivételt képezhet, ha 
forgalmas kereskedelmi időszakban pl. hosszú hétvégék előtt-után, karácsony előtt, 
tavaszi horgász-szezon beindulásakor, stb. Ezen időszakokban a rendelések 
feldolgozása több időt vehet igénybe! 
 
Adatbeviteli hibák javításának lehetősége 
Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés” gomb megnyomása előtt van 
lehetősége. 
 
Visszaigazolás 
 
Minden rendelésről e-mailes visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy a rendelés 
feladását követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről és 
(később) egyet a várható szállítási időpontról. Telefonos egyeztetés esetén hívja az 
ügyfélszolgálatot vagy az e-mailben található telefonszámok bármelyikét. 
 
Fizetési feltételek 



 
Áruházunkban lehetőség van banki átutalásra, személyes és utánvéttel történő 
fizetésre. Utóbbi esetén a teljes vételárat szállítási költséggel együtt a küldemény 
átvételekor kell kifizetni készpénzben a küldemény kézbesítőjének. 
 
Szállítás 
 
A küldemények kézbesítése, szállítása kizárólag GLS futárszolgálattal történik. A 
termék szállítási ideje hétköznap 13 óráig leadott rendelés esetében 1 nap, ha a 
megrendelt termék készleten van! Amennyiben a megrendelt termék nincs készleten 
a webáruház tájékoztatja a vásárlót, aki eldöntheti, hogy megvárja az áru cikket, 
vagy elál a vásárlástól. A szállítás időpontjáról lehetősége van egyeztetni a 
weboldalon található telefonszámon. Egyeztetés kizárólag emaiben vagy telefonon 
történik!! Facebook és más közösségi oldalakon nem! 
 
A házhozszállítási költség 990 Ft a csomag méretétől és súlyától függetlenül!  
(kivétel: akkumulátorok) 
 
A GLS vállalja, hogy a csomagot a feladást követő 1 MUNKANAPON és 
MUNKAIDŐBEN kézbesíti. A futárok rendkívül rugalmasak és segítőkészek, hiszen 
anyagilag is érdekeltek abban, hogy a címzetthez garantáltan a leggyorsabban 
eljusson a csomag, ezért a futár mindent meg is tesz ennek érdekében, telefonon 
egyeztet stb. Ha a megrendelő elérhetetlennek bizonyul,  a csomag 
visszaszállításra kerül. 
 
A fogyasztó elállási joga 
 
Távollévők között létrejött szerződés esetén, vagyis az internetes vásárlásoknál is, a 
fogyasztót a szerződés megkötésének napjától számított 14 napos határidőn belül 
elállási jog illeti meg. 
 
Az elállást a fogyasztó nem köteles megindokolni. Mindegy, hogy csak meggondolta 
magát, vagy nem tetszik, amit rendelt, vagy netán nem jó a méret. 
 
Megrendelése során Ön élhet a feltétel nélküli elállási jogával. 
Internetes vásárlások esetén Ön a szerződéstől az áru átvételét követő 14 
munkanapon belül indoklás nélkül elállhat, ezt az említett határidőn belüli emailben,  
írásos elküldésel, email: big@bigboilie.hu, vagy telefonon ügyfélszolgálatunkon 
keresztűl jelezheti.  Az átvétel dátumát bizonyítja a postai csomagjegyzék, illetve a 
futárszolgálat szállítójegyzéke. Elállásnál az Eladó köteles a Vevő által kifizetett 
teljes összeget (vételár és szállítási költség) haladéktalanul, de legkésőbb az elállást 
és az áru visszaszolgáltatását követő 14 napon belül visszatéríteni. Ezúton felhívjuk 
szíves figyelmüket, hogy a vevő viseli az elállás esetén, az áru 
visszaszolgáltatásával kapcsoltban felmerült összes költséget. Az Eladó követelheti 
az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Az 
Internetes vásárlásoknál is érvényesek a szavatossági jogok, ha a termék gyári 
hibás, akkor forduljon hozzánk minőségi kifogásukkal. 
  
Szavatosság 
  



Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban, a 151/2003. (IX. 22.) 
korm. rendeletben, a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben és a 72/2005. (IV. 21.) 
korm. rendeletben foglaltak az irányadók. 
Jótállás csak tartós használati cikkekre, például mosógépre, számítógépre, tévére 
vonatkozik. A vevőnek jogában áll reklamálni, ha hibás a termék. Ilyen esetben 
haladéktalanul jelezze kifogását webáruházunk felé e-mailben vagy telefonon, 
elérhetőséginken. A reklamációt a bejelentést követő 15 (tizenöt) munkanapon belül 
elvégezzük. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, 
akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható 
időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, 
elektronikus úton történik. Szavatossági igény érvényesítésére 2 (kettő) év áll a 
vevő rendelkezésére. Szavatossági igény estén a vevő kérheti a termék javítását, 
cseréjét, vagy a vételár csökkentését. A nem rendeltetésszerű használatból eredő 
hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető. A szavatossági igény 
leértékelt áru esetén is érvényesíthető, ilyenkor is lehet minőségi kifogással élni, 
amennyiben a kereskedő nem jelölte meg a leértékelés okát. 
 
Jótállás 
 
Hibás teljesítés esetén a fogyasztó jótállásra jogosult az alábbiak szerint: 
 
A jótállás időtartama eladási ártól függően fog változni: 
 
10 000 Ft - tól 100 000 Ft -ig  1 év 
100 000 Ft - tól  250 000 Ft - ig  2 év 
250 000 Ft felett 3 év 
 

 
A jótállási jegyet elektronikusan elküldi az Eladó a Vevő által a rendelésében 
megadott elektronikus levelezési címre a csomag kézbesítését követő 72 órán belül. 
Egyes gyártók által vállalt önkéntes jótállás esetén ennek részletes féltételeit az 
adott termék ismertetése kapcsán közli az Eladó. 
 
A jótállási határidő a termék fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe 
helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával 
kezdődik. 
Az Eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, 
hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon 
hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és 
jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként 
viszont a Vevőt a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság 
fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik. 
 
A szállítástól elállás 
 
Ha a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a 
szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt 
szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni. A 
webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendelő a kereskedelmi 
feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú. 



 
A termék visszaküldése 
 
Elállási jog/ Visszaszolgáltatási garancia ami jogszabályi alapokon nyugszik! 
(Fttv.6paragrafus(1) bek.dési i pont, 7.paragr.1 bekezd. és 5 bek.epont, Mell.10 
pont.) 
 
Az elállási jog 14 naptári napon belül gyakorolható.  A fogyasztó az elállási jogát a 
nyilatkozat-minta útján vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával 
gyakorolhatja A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a 
termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén 
elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. A terméket a 
fogyasztónak haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon 
belül vissza kell juttatnia.  Elállás esetén a vállalkozás legkésőbb 14 napon belül 
fizeti vissza a fogyasztó által kifizetett teljes összeget. Ha a fogyasztó nem a 
legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, 
elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni. 
Ha szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését 
követően gyakorolja a fogyasztó a felmondási jogát, úgy az elszámolás során 
köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit. 
 
A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával 
kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelőt ezenfelül egyéb költség nem 
terheli. Az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű 
használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított 
áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre 
kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy 
visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból 
idézte elő. 
Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai 
kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru 
átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését 
azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény 
kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell 
tartalmaznia! 
 
Tulajdonjogi kikötés 
 
A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a kiszállító cég tulajdonában marad. A 
téves, nem elfogadott rendelések során a terméket az „új” tulajdonos nevén 
készletbe vételezzük, és az újabb, sikeres értékesítést követően az új 
tulajdonosának kerül kifizetésre az ellenérték! 
 
Megrendelés módosítása, törlése 
 
A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a vásárló felé 
azonnal értesítést küld az eladó webáruház szoftvere a rendelés felvételének 
tényéről. Ez az értesítés nem minősül az eladó és a vásárló között létrejött 
szerződésnek! Csupán jelzi a vásárlónak, hogy rendelési igényét rendszerünk 
regisztrálta és továbbította az eladó illetékes munkatársa felé. 



 
Az eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a 
vásárlónak rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének 
megkezdésekor a vásárló e-mailben és/vagy telefonon értesítést kap a teljesítés 
várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak 
személyesen vagy a "Vevőszolgálat" vagy "Elérhetőségek" menüpontok alatt 
található elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetőség rendelésének 
visszavonására 
 
Panasz kezelés: 
 
Célunk, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes 
megelégedettsége mellett teljesítsük. A vállalkozásnak, illetve a vállalkozás 
érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő 
forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, 
tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát az alábbi elérhetőségeken 
tudja közölni: 
 
a) Írásban: 
 
- Posta cím: 1097 Budapest Kén u. 6. 
 
- Email cím: big@bigboilie.hu 
 
b) Személyesen: 
 
- Telefonszám: +36302494486 
 
Cégünknek a panasz írásbeli megválaszolására annak beérkezését követő 30 nap 
áll rendelkezésére. 
 
A panasz elutasítása esetén a vásárló fogyasztóvédelmi hatósághoz, illetve 
békéltető testületekhez fordulhat a panasz jellege szerint. 
 
Pest Megyei Békéltető Testület 
 
 Elérhetőségek 
    
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu 
Levelezési cím: Pest Megyei Békéltető Testület, 
1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. 4.em.2. 
 
 
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu 
 
Illetékes békéltető testületek elérhetősége: 
 
Baranya Megyei Békéltető Testület 
 
Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36. 



Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. 
Telefonszáma: (72) 507-154 
Fax száma: (72) 507-152 
Elnök: Dr. Bodnár József 
E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu 
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 
 
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532 
Fax száma: (76) 501-538 
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna 
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu 
Békés Megyei Békéltető Testület 
 
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775 
Fax száma: (66) 324-976 
Elnök: Dr. Bagdi László 
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület 
 
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. 
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870 
Fax száma: (46) 501-099 
Elnök: Dr. Tulipán Péter 
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu 
Budapesti Békéltető Testület 
 
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 
Telefonszáma: (1) 488-2131 
Fax száma: (1) 488-2186 
Elnök: Dr. Baranovszky György 
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu 
Csongrád Megyei Békéltető Testület 
 
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék 
Fax száma: (62) 426-149 
Elnök: Dr. Horváth Károly 
E-mail cím: info@csmkik.hu 
Fejér Megyei Békéltető Testület 
 
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6. 
Telefonszáma: (22) 510-310 
Fax száma: (22) 510-312 
Elnök: Dr. Vári Kovács József 
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu 
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület 
 
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. 



Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217 
Fax száma: (96) 520-218 
Elnök: Horváth László 
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu 
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület 
 
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15. 
Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745 
Fax: 06-52-500-720 
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt 
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu 
Heves Megyei Békéltető Testület 
 
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. 
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. 
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék 
Fax száma: (36) 323-615 
Elnök: Dr. Gordos Csaba 
E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület 
 
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. 
Telefonszáma: (56) 510-610 
Fax száma: (56) 370-005 
Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit 
E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu 
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület 
 
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 
Telefonszáma: (34) 513-010 
Fax száma: (34) 316-259 
Elnök: Dr. Rozsnyói György 
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu 
Nógrád Megyei Békéltető Testület 
 
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a 
Telefonszám: (32) 520-860 
Fax száma: (32) 520-862 
Elnök: Dr. Pongó Erik 
E-mail cím: nkik@nkik.hu 
Pest Megyei Békéltető Testület 
 
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240. 
Telefonszáma: 06-1-269-0703 
Fax száma: 06-1-269-0703 
Elnök: dr. Csanádi Károly 
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu 
Somogy Megyei Békéltető Testület 
 



Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. 
Telefonszáma: (82) 501-000 
Fax száma: (82) 501-046 
Elnök: Dr. Novák Ferenc 
E-mail cím: skik@skik.hu 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület 
 
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. 
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180 
Fax száma: (42) 420-180 
Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin 
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu 
Tolna Megyei Békéltető Testület 
 
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. 
Telefonszáma: (74) 411-661 
Fax száma: (74) 411-456 
Elnök: Dr. Gáll Ferenc 
E-mail cím: kamara@tmkik.hu 
Vas Megyei Békéltető Testület 
 
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. 
Telefonszáma: (94) 312-356 
Fax száma: (94) 316-936 
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán 
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu 
Veszprém Megyei Békéltető Testület 
 
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. 
Telefonszáma: (88) 814-111 
Fax száma: (88) 412-150 
Elnök: Dr. Vasvári Csaba 
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu 
Zala Megyei Békéltető Testület 
 
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. 
Telefonszáma: (92) 550-513 
Fax száma: (92) 550-525 
Elnök: Dr. Molnár Sándor 
E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu 
9.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek 
Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita 
Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a következő jogérvényesítési 
lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára: 
 
A Vásárló a területi illetékes Kormány Hivatal, fogyasztóvédelmi hatósághoz  
fordúlhat panasszal. 
 
Bírósági eljárás kezdeményezése. 
 



Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén 
a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat 
elektronikusan rendezni tudják a következő linken 
  
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU 
 
elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján. 
Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online 
adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó 
és kereskedő közötti jogvitákban. 
 
  


