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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
 
1. Szerződési feltételek alapfogalmai: 
 
1.1. Szolgáltató adatai 
Cég neve: Online Optic Kft. 
Cég képviselő neve: Keresztessy Gábor 
Cég székhelye: 7634 Pécs, Magyarürögi út 9., Magyarország (HU) 
Cég adószáma: 25765751-2-02 
Cég EU adószáma: HU25765751 
Cég cégjegyzékszáma: 02-09-082485, Pécsi Törvényszék Cégbírósága 
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-106317/2016 
A továbbiakban Szolgáltató”. 
1.2. Szolgáltató elérhetősége 
Iroda és levelezési címe: 7633 Pécs, Ybl Miklós u. 7/2., Magyarország (HU) 
Telefon: +36 20 8000 450 
Fax: ---- 
E-mail: info@onlineoptic.hu 
Az ügyfélszolgálat munkanapokon, munkaidőben 9-17 óra között hívható. 
1.3. A Vásárló 
Aki a Szolgáltató hivatalos honlapján (www.onlineoptic.hu) a honlapon keresztül 
valamilyen szolgáltatást vagy terméket vásárol, és az ÁSZF-et tudomásul veszi, és 
magára nézve is kötelezőnek fogadja el. 
 
2. Általános Szerződési Feltételek célja 
 
Az Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Szolgáltató és a vele szerződéses 
kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. 
Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően Szolgáltató tevékenységére vonatkozó 
mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári 
Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül irányadóak. 
2.1. Szerződési Feltételek elfogadása 
A Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadása a vásárlás illetve szolgáltatás 
igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha Vásárló a 
Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi. 
2.2. Szerződési Feltételek hatálya 
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy 
egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a 
közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató 
szolgáltatást biztosítja. Jelen ÁSZF 2021. március 21. napjától határozatlan ideig 
hatályos. 
 
3. A szolgáltatás 
 
Szolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújtja a szolgáltatást. 
3.1. A szolgáltatás területi hatálya 
Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető. 
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4. Szerződés létrejötte és módosítása 
 
4.1. Általános jellemzők 
A Szerződés akkor jön létre, ha a 2.1. pont értelmében a Vásárló a Szolgáltató által 
nyújtott szolgáltatást igénybe veszi egyben a jelen Szerződési Feltételek elfogadását 
jelenti. Megrendelés akkor jön létre, amikor Vásárló a Megrendelést végső formájában 
jóváhagyja. Szolgáltató garantálja, hogy Vevő bankkártyájának megterhelése csak 
azután jön létre, miután Vásárló fizetési szándékát internetes felületen megerősíti. 
4.2. Szolgáltatás, illetve a vásárlás módosítása, törlése 
A megrendelés a kiszállítást végző futárnak történő átadásáig írásban módosítható 
vagy törölhető. 
4.3. Fizetési feltételek 
A Vásárló a szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton, bankkártyával, a 
megrendelés nyugtázásakor teljesíti. A Vásárló a szolgáltatás ellenértékét banki 
átutalással is fizetheti. 
 
5. Jogok és kötelezettségek 
 
5.1. A Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége és felelőssége 
5.1.1. A Szolgáltató a Szolgáltatást a Vásárló részére folyamatosan biztosítja a 
Vásárló fizetési kötelezettségének teljesítése ellenében. 
5.1.2. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek, erőhatalom, természeti csapás 
(vis major), vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán 
következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé. 
5.1.3. A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja. Az oldalon lévő esetleges hibákért 
felelősséget nem vállal. Az ellenérték tartalmazza a szolgáltatásnak megfelelő terhelő 
közterheket, illetve az Általános Forgalmi Adó (ÁFA)-t. 
5.1.4. A Szolgáltató a Vásárló adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés 
feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem 
reklámfelhasználás sem egyéb célra - a Vásárló kifejezett hozzájárulása hiányában - 
nem jogosult. 
5.1.5. Vásárlói bejelentések, panaszok kezelése 
A Vásárló a Szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat a Szolgáltató 
ügyfélszolgálatán, valamint az info@onlineoptic.hu e-mail címen jelentheti be. A 
Szolgáltató a bejelentéseket, panaszokat minden esetben 30 napon belül kivizsgálja, 
és a vizsgálat eredményéről a bejelentés módjának megfelelően tájékoztatja a 
Vásárlót. A Szolgáltató a bejelentésekről és panaszokról nyilvántartást vezet. A 
Szolgáltató a Vásárló által bejelentett, a vizsgálat eredményeként valósnak bizonyult 
és a Szolgáltató érdekkörében felmerült hiba kijavítása iránt haladéktalanul intézkedik. 
5.1.6. Szállítási feltételek 
A szállítás költsége a Vásárlót terheli. Az aktuális szállítási feltételek és költségek  
megtalálhatók a http://www.onlineoptic.hu/oldal/fizetes-es-szallitas weboldalon. 
5.2. A Vásárló jogai és kötelezettségei 
5.2.1. A vásárló a bankkártyás fizetés megkezdés előtt pontos adatok megadásával ki 
kell töltenie a honlapot, az esetleges probléma elkerülése végett. 
5.2.2. A vásárlói adatok megadása során a megadott téves adatokért, és az azokból 
adódó károkért semmilyen formában nem vállalunk felelősséget a hibás adatokból 
eredő esetleges téves teljesítésért. 
5.2.3. A Vásárló kötelessége a szolgáltatás fizetési mód szerinti megfizetése: átutalás, 
bankkártya. 

mailto:info@onlineoptic.hu?subject=Panasz
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5.3. Bankkártyával való fizetési mód 
A tranzakció a EC/MC, VISA dombornyomott bankkártyával, elektronikus 
bankkártyákkal, és internetes bankkártyákkal történik. Sikeres tranzakció esetén az 
onlineoptic.hu a tranzakcióról igazolást állít ki, melyet on-line (e-mail) bocsát a 
kártyabirtokos rendelkezésére. Az igazolás kötelező tartalmi elemei: tranzakció 
azonosító, tranzakció összege, valutaneme, az autorizáció kódja, elfogadó neve, az 
elfogadó on-line címe, áru/szolgáltatás megnevezése. Onlineoptic.hu kötelezettséget 
vállal arra, hogy a kártyáról, a kártyabirtokosról, és a tranzakcióról rendelkezésére álló 
adatokat bizalmasan kezeli, illetéktelen személyek ezen adatokhoz történő 
hozzáférését megakadályozza, az adatokat más célra - a kártyabirtokos tudta és 
előzetes írásbeli engedélye nélkül - nem használja fel, azokat harmadik személy 
részére (kivéve a Bank, valamint a jogszabályok által feljogosított hivatalos szervek 
megkeresése) nem adja ki. A Bank a kártyabirtokos felé nem számít fel költséget. A 
rendszer használatával a onlineoptic.hu nem, csak a Bank kapja meg a 
kártyaadatokat. Az onlineoptic.hu csak a sikeres tranzakcióról kap értesítést. A 
tranzakció SSL titkosítással történik. 
Onlineoptic.hu vállalja, hogy amennyiben a kártyabirtokos reklamációját jogosnak 
találja, a kártyabirtokos által vitatott összeget a Bankkal előzetesen egyeztetett és 
jóváhagyott módon rendezi. A választott fizetési módtól a Vásárló csak a Szolgáltató 
előzetes hozzájárulásával térhet el. 
Amennyiben a megrendelt szolgáltatás vételárát a Vásárló nem tudja megfizetni, akkor 
a megrendelt szolgáltatást automatikusan törlődik a rendszerből. 
 
6. Bankkártyás online fizetési rendszer 
6.1. Webáruházunk a CIB Bank által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési 
megoldást nyújtja vásárlóinak. A biztonságot az adatok szétválasztása alapozza meg. 
A Webáruház a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg a vásárlótól, a 
CIB Bank pedig kizárólag a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat a 256 
bites TLS titkosítással ellátott fizetőoldalon. A fizetőoldal adattartalmáról a Webáruház 
nem értesül, azokat csak a CIB Bank érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést 
követően a Webáruház oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez az Ön internet 
böngésző programjának támogatnia kell a TLS titkosítást Ha az online fizetéssel 
kapcsolatban kérdése, észrevétele van, hívja az ügyfélszolgálatunkat. 
6.2. A szolgáltató megrendelés során keletkezett és birtokába jutott adatokat tárolja, 
azaz a kártyabirokos vagy megrendelő nevét kizárólag a kártyabirtokos által 
engedélyezett tranzakció végrehajtása céljából használhatja fel. A szolgáltató a 
tranzakció során keletkezett egyéb más adatokkal nem rendelkezik. 
6.3. A Vásárló hibájából eredően jelszavának harmadik személy által történő 
felhasználásból adódó károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Vásárló kijelenti, 
hogy a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét vissza nem követeli. A 
Vásárló hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásból származó 
károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal. 
A hibás adatok megadása miatt keletkezett károkért a szolgáltató felelősséget nem 
vállal, a bejelentett reklamációkat haladéktalanul kivizsgálja és lehetőségeihez mérten 
kezeli. 
6.4. A CIB Bank internetes fizetési rendszere a Mastercard/Maestro, a VISA 
termékcsaládba tartozó VISA és VISA Electron (az Electronnál csak abban az 
esetben, ha azt a kibocsátó bank engedélyezi) bankkártyák használatát, valamint 
internetes használatra alkalmas webkártyával való fizetést teszi lehetővé. 
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7. Elállás jog 

Tekintettel arra, hogy a megrendelt szemüveget kifejezetten az ön személyére 
szabjuk, e termékek esetében sajnos elállási jogot nem tudunk biztosítani. Minden 
szemüveg a vásárló adatai alapján készül, mint dioptria, szemtávolság stb. 
Erről a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés c) pontja az alábbiak szerint 
rendelkezik: A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát olyan nem előre gyártott 
termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére 
állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó 
személyére szabtak. 
7.1. Panasz és jogérvényesítési lehetőség 
A vásárló termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói kifogását az alábbi 
elérhetőségen terjesztheti elő: 

Ügyfélszolgálatunk: 7633 Pécs, Ybl Miklós u. 7/2. vagy a +36 20 8000450 
telefonszámon. 

Online: http://www.onlineoptic.hu/garancia 

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal 
fordulni a lakóhely szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását 
követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A 
fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes 
járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu 

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése az alábbi testületeknél tehető meg: 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület (Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4., 
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500, Fax száma: (76) 501-538, E-mail cím: 
bkmkik@mail.datanet.hu) 

Baranya Megyei Békéltető Testület (Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36., 
Telefonszáma: (72) 507-154, Fax száma: (72) 507-152, E-mail cím: 
bekelteto@pbkik.hu) 

Békés Megyei Békéltető Testület (Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5., 
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775, Fax száma: (66) 324-976, E-mail cím: 
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, E-mail cím: 
kalna.zsuzsa@bokik.hu) 

Budapesti Békéltető Testület (Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Telefonszáma: 
(1) 488-2131, Fax száma: (1) 488-2186, E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu) 

Csongrád Megyei Békéltető Testület (Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-
6., Telefonszáma: (22) 510-310, Fax száma: (22) 510-312, E-mail cím: 
fmkik@fmkik.hu) 

http://jarasinfo.gov.hu/
mailto:bkmkik@mail.datanet.hu
mailto:bekelteto@pbkik.hu
mailto:bmkik@bmkik.hu
mailto:kalna.zsuzsa@bokik.hu
mailto:bekelteto.testulet@bkik.hu
mailto:fmkik@fmkik.hu
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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, E-mail cím: 
bekeltetotestulet@gymskik.hu) 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület (Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10., 
Telefonszáma: (52) 500-749, Fax száma: (52) 500-720, E-mail cím: info@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, E-mail cím: tunde@hkik.hu) 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület (Címe: 5000 Szolnok, Verseghy 
park 8., Telefonszáma: (56) 510-610, Fax száma: (56) 370-005, E-mail cím: 
kamara@jnszmkik.hu) 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület (Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36., 
Telefonszáma: (34) 513-010, Fax száma: (34) 316-259, E-mail cím: 
kemkik@kemkik.hu) 

Nógrád Megyei Békéltető Testület (Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a, 
Telefonszám: (32) 520-860, Fax száma: (32) 520-862, E-mail cím: nkik@nkik.hu) 

Pest Megyei Békéltető Testület (Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240., 
Telefonszáma: (1)-269-0703, Fax száma: (1)-269-0703, 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, 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) 311-750, 
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, 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, E-mail cím: 
pergel.bea@vmkik.hu) 

Veszprém Megyei Békéltető Testület (Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1., 
Telefonszáma: 88/429-008, vagy 88/814-111 (VKIK), Fax száma: 88/412-150 (VKIK 
fax száma), 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, E-mail cím: 
zmbekelteto@zmkik.hu) 

mailto:bekeltetotestulet@gymskik.hu
mailto:info@hbkik.hu
mailto:tunde@hkik.hu
mailto:kamara@jnszmkik.hu
mailto:kemkik@kemkik.hu
mailto:nkik@nkik.hu
mailto:pmbekelteto@pmkik.hu
mailto:skik@skik.hu
mailto:bekelteto@szabkam.hu
mailto:kamara@tmkik.hu
mailto:pergel.bea@vmkik.hu
mailto:info@bekeltetesveszprem.hu
mailto:zmbekelteto@zmkik.hu
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Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület jogosult eljárni az online adásvételi 
vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és 
kereskedő közötti jogvitákban. 

8. Online vitarendezési platform 

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók 
beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz 
kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a 
bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például 
a távolság meggátolná őket ebben. Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten 
vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül 
bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon Ön és 
a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz 
kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. Az online vitarendezési platform 
itt érhető el: 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU 

9. Adatkezelés 

Az adatok kezelője a www.lens.hu weboldal (továbbiakban weboldal) üzemeltetője, a 
Online Optic Kft. (7634 Pécs, Magyarürögi út 9.) Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 
NAIH-106317/2016 

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a 
személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában 
tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, 
továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen 
célból kapják vagy kapták meg az adatokat. 

Pécs, 2021.03.21. 

 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

