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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
 

1. A jelen szerződéses feltételek kerülnek alkalmazásra valamennyi, a POSH-TREND Kft. (Adósz.: 24118510-2-
41) által értékesített bútor vonatkozásában. Vevő aláírásával elfogadja az általános szerződési feltételeket és 
tudomásul veszi az adatvédelmi tájékoztatót. 
 
2. Vevő a bútort a Posh-Trend bemutatótermeiben kiállított mintadarabok alapján, katalógusból, online felületekről 
illetve egyedi képek alapján rendeli meg. 
Vevőnek lehetősége van valamennyi rendelhető és a gyártás során felhasználható szövetminta személyes 
megtekintésére a Posh-Trend bemutatótermében  (1037. Budapest, Bécsi út 267.). Vevő tudomásul veszi, hogy a 
megrendelést követően az általa kiválasztott szövetek színével, típusával, minőségével kapcsolatban kifogást nem 
emelhet, mivel azt üzletben megtekintette, tudomásul vette. 
Vevő a megrendeléskor kijelenti , hogy a bemutatóteremben illetve az emailes kommunikáció során dokumentált 
bútor típusát, színét, méretét illetve a vevő egyedi igényeit továbbá a kárpitot ellenőrizte, elfogadja, és az ezekkel 
a tulajdonságokkal kívánja a bútort megvásárolni. Egyedi gyártásból eredően a Vevő tudomásul veszi, hogy az 
általa meghatározott és dokumentált tulajdonságoktól a későbbiekben nem térhet el és az annak megfelelően 
előállított bútort köteles átvenni és a vételárat kiegyenlíteni. 
3.Vevő aláírásával elfogadja és tudomásul veszi, hogy az elkészült bútor a kárpit vastagságából adódóan, a 
megrendelésben szereplő mérettől néhány cm-t eltérhet. Vevő a megrendelés előtt köteles ellenőrizni minden 
dokumentált adatot (elérhetőség, számlázási cím, a bútor valamennyi tulajdonsága, ideértve a típust, méreteket, 
kárpitokat, kiegészítőket és egyedi igények). Vevő tudomásul veszi, hogy a megrendelése a 4. pontban részletezett 
vételárrészlet megfizetésével véglegessé válik, és azon ezt követően utólagos módosításra nincs lehetőség. A 
megrendelés után a vevő részéről történt bármely tévedés vagy elírás miatti felelősséget eladó kifejezetten kizárja. 
Kiállított termék vásárlása esetén vevő a megrendelt terméket megtekintette, az esetleges használatból eredő 
sérüléseket tudomásul vette és kijelenti, hogy a terméket, ezen tényezők illetve hibák tudatában vásárolja meg. 
Azonnal elvihető, készleten lévő, vagy kiállított termék esetén Vevő tudomásul veszi, hogy a terméket kiállított 
bútorként vásárolja meg.  
 
4. A megrendelés akkor hatályos, ha vevő a bútor és egyéb, a bútorhoz tartozó szolgáltatások (szövet, esetleges 
felárak, beépítési vagy házhozszállítási díj) összértékének minimum 50%-át kifizette. Ezen feltételtől való eltérésre 
kizárólag egyedi megállapodás alapján van lehetőség. A vételárhátralékot a vevő teljesítéskor köteles megfizetni. 
A vevő a vételár hiánytalan megfizetésével teljesíti a szerződést. Vevő az Általános Szerződési Feltételek 
elfogadásával beleegyezik, hogy eladó elektronikus/papír alapú számlát/nyugtát bocsát ki. 
Késedelmes fizetés esetén vevő köteles megfizetni eladó részére a Ptk. szerinti késedelmi kamatot, továbbá a 8. 
pontban foglalt tárolási díjat. 
 
5. Elállási jog, kötbér 
Mivel eladó a megrendelt terméket vevő kifejezett kérésére és utasításai alapján állítja elő, így vevő a 
45/2014.(II.26.) Korm. rend. 20.§-ban foglalt elállási jogot nem gyakorolhatja / 45/2014.(II.26.) Korm. rend. 29.§ 1 
bek.c. / Amennyiben a vevő az elkészült bútort nem veszi át, vagy a vételár fennmaradó részt nem egyenlíti ki, az 
eladó a 8. pontban rögzített módon jogosult eljárni. Vevő elállása esetén nemteljesítési kötbér fizetésére köteles, 
melynek mértéke a megrendelt termék(ek) vételárának 100%-a. Eladó a kötbér összegének erejéig jogosult 
beszámítani a vevő által teljesített vételárrészletet. 
 
6. Az eladó részéről a szerződés teljesítettnek minősül, amikor a bútort az előírásoknak és a megrendelésnek 
megfelelően előállította, az átadásra előkészítette és erről a vevőt értesítette. Az értesítés szabályosan megtettnek 
minősül telefonon, elektronikus levél vagy sms üzenet formájában is, a vevő által megadott elérhetőségeken. Eladó 
kizárja felelősségét minden olyan kár vonatkozásában, amely a vevő által helytelenül megadott értesítési 
címből/elérhetőségből származik. 
 
7. Vevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatban szereplő várható gyártási idő általános, becsült intervallumot jelent, 
melytől eltérések előfordulhatnak. Eladó a végleges megrendelés benyújtásától, és a 4. pontban részletezett 
vételárrészlet beérkezésétől számított 90 napon belül köteles a megrendelt termék elkészítésére, ez alól az időzített 
gyártás kivételt képez. Vevő tudomásul veszi, hogy a kiszállításig eltelt idő, ezen határidőbe nem számít bele. 
 
8. Az átadás-átvétel az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül történik az eladó bemutatótermében, 
illetve vevő kérésére házhozszállítással, szállítási díj ellenében. Bemutatótermi átvétel esetén Megrendelő 
tudomásul veszi, hogy a termék elkészültének értesítését követő 8 (nyolc) napon belül köteles a terméket átvenni.  



Termék átvételre nyitvatartási napokon 09:00 – 17:00 óra között van lehetőség előzetes egyeztetéssel.  
8 (nyolc) napon túli átvételi késedelem esetén Vevő köteles a megrendelt bútorok teljes vételárát legkésőbb a 8. 
napon maradéktalanul kifizetni. Az Eladó szabad raktárkapacitásának függvényében a termék elkészültének 
értesítésétől számított 30 napon belül lehetőséget biztosít díjtalan tárolásra, amennyiben a bútorok a Vevő által 
30 napon belül átvételre kerülnek. 
A termék elkészültétől számított 30 napot meghaladó tárolás esetén azonban Eladó tárolási díjat számít fel a 
bútorok elkészülési időpontjától számítva minden megkezdett hónapra. A tárolási díj mértéke 2.000.000Ft alatti 
megrendelés esetén 20.000Ft/hó, 2.000.000Ft értékű megrendelést meghaladó összeg esetén a tárolási díj 
magasabb díj ellenében történik, mértéke a bútorok terjedelmétől függ. A raktározási díj minden megkezdett 
hónap 1. napján lép életbe az adott hónapra vonatkozóan. Késedelmes átvétel esetén a számított tárolási díjat és 
az esetlegesen fennmaradt vételárhátralékot a Vevő legkésőbb a bútor átvételével egyidejűleg köteles megfizetni 
az Eladónak. A házhozszállítás, beépítés külön díj ellenében történik előzetesen adott szállítási/beépítési 
árajánlat alapján. 
A bútorok raktározására Eladó nem vállal kötelezettséget. A megkezdett raktározást előzetes tájékoztatást 
követően Eladó bármely időpontban megszűntetheti, Vevőnek kötelessége az addig keletkezett raktározási díjat 
haladéktalanul megfizetni, a bútorokat átvenni és az elszállításukról saját költségen gondoskodni. 
  
Budapest, 2020.01.01. 

ADATVÉDELMI TAJÉKOZTATÓ 
 
A Posh-Trend Kft. (cégjegyzékszáma: Cg.01 09 991313, adószáma: 24118510-2-41, székhelye: 1039. Budapest, 
Szent István u. 8.) ügyfeleitől érkező adatfeldolgozói szerződések megkötésének igénye kapcsán -  figyelembe 
véve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (továbbiakban: GDPR) 28. cikkét – az alábbi 
nyilatkozatot adja ki.   
 
A GDPR 28. cikke alapján adatfeldolgozói szerződést, a személyes adatokat kezelő és az adatokat feldolgozó 
között kell kötni, annak érdekében, hogy az adatfeldolgozó kötelezve legyen a személyes adatok feldolgozására 
vonatkozó szabályok tiszteletben tartására, megfelelő garanciák nyújtására a rendelet követelményeinek való 
megfelelés és az érintettek védelmét biztosító technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. 
A Posh-Trend Kft. értékesítési tevékenységének ellátása során adatkezelőként és nem, mint adatfeldolgozóként 
van jelen. Az adatkezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerinti szerződés teljesítéséhez szükséges 
adatkezelés. 
 
A Posh-Trend Kft. a szolgáltatás nyújtása során önállóan határozza meg a személyes adatok kezelésének céljait 
és eszközeit. A személyes adatok gyűjtéséért, rendszerezéséért, kezeléséért és tárolásáért A Posh-Trend kft. 
felelősséget vállal. 
Posh-Trend Kft-nek joga van megőrizni a szerződés megszűnése után is az összegyűjtött adatokat (nem köteles 
az ügyfél utasítására törölni azokat) az esetleges jogi követelések teljesítéséhez és elbírálásához szükséges 
időtartamon belül (pl. garanciális igény, elállás, utórendelés). 
 
A fent említett esetben tehát, ahol a Posh-Trend Kft. kizárólag bútorgyártási, bútorjavítási és értékesítési 
tevékenységet gyakorol, az ügyfelekkel kapcsolatos személyes adatoknak nem mint a feldolgozója, hanem mint 
kezelője van jelen. Így ilyen esetben a rendelet nem írja elő az adatfeldolgozói szerződés megkötésének 
kötelezettségét. 
A személyes adatok kezelésével kapcsolatos további információkért, kérjük, keresse fel a weboldalunkon található 
adatvédelmi tájékoztatónkat. 
 
Budapest, 2020.01.01. 

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL 

 

Cégünk a törvénykönyvben meghatározott jótállási szabályok szerint vállal jótállást termékeire, 

 

Tartós fogyasztási cikknek minősülő termék (bútor) esetén a Fogyasztót jótállás illeti meg jogszabály szerint:  

250.000Ft feletti értékű bútor esetén 3 év.  

100.000 és 250.000 Ft közötti értékű bútor esetén 2 év 

10.000Ft felett és 100.000 Ft alatti értékű bútor esetén 1év 

 

 

Budapest, 2021.01.01. 


