
Reklamációs eljárás 

Bonami.cz, a. s. részvénytársaság, székhelye: Újezd 450/40, Prága 1, azonosító szám: 242 

30 111, bejegyezve a Prágai Városi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba,             

B 18575 (a továbbiakban:„Eladó”).  

Ez a reklamációs eljárás szabályozza az Eladó hibáival, felelősségével kapcsolatos egyéb 

jogait és kötelezettségeit, amely az adásvételi szerződés megkötésékor jött létre, amelyet az 

Eladó és egy másik magánszemély (a továbbiakban: „Vevő”) kötött. A panasz feltételei 

elérhetőek a https://www.bonami.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek oldalon ("Általános 

Szerződési Feltételek"). A jelen reklamációs eljárás által nem szabályozott kötelezettségekre 

és jogokra az Általános Szerződési Feltételek és az alkalmazandó jogszabályok rendelkezései 

az irányadók. 

 

Reklamációnak tartalmaznia kell 

• Reklamációs űrlap/formanyomtatvány (Az űrlap letöltése a profilod-megrendeléseid 

részleteiben található) 

• Megrendelés száma 

• Vezetéknév és Keresztnév 

• Telefon, e-mail 

• Termék neve 

• Reklamáció oka / Hiba leírása 

• Fényképek, amelyek bizonyíthatóan bemutatják a megvásárolt áruk hibáját vagy 

sérüléseit 

• Fényképek a gyártási címkéről, amely az áru csomagolásán található (ha rendelkezésre 

áll) 

• A szállítócsomagolás fotódokumentációja a szállítócímkével és a belső töltetekkel 

együtt (sérült áruk esetén) 

A reklamáció elküldésekor nagy segítséget nyújt, ha a vevő a hibás vagy hiányzó részt 

közvetlenül megjelöli a szerelési útmutatóban, és küldi el a reklamációval együtt. Ez 

felgyorsítja a teljes reklamációs folyamatot. 

 

A reklamáció tárgyát képező termék becsomagolása 

Küldés előtt a reklamáció tárgyát képező terméket minden alkalommal gondosan be kell 

csomagolni. Az eredeti csomagolóanyag felhasználható. Ha az eredeti csomagolást nem lehet 

felhasználni, akkor használj egyéb megfelelő csomagolást, ami megvédi az árut a további 

károktól, amelyek az eladóhoz történő visszaszállításkor keletkezhetnek. 

Ha nem vagy biztos benne, hogy hogyan csomagold be a visszaküldeni kívánt terméket, 

keresd fel weboldalunkat: https://www.bonami.hu/reklamacio-es-termekvisszakuldes, vagy 

vedd fel velünk a kapcsolatot a következő címen:kisokos@bonami.hu 
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I. Minőség az átvételnél 

1. Az Eladó jogilag felel a Vevőnek azért, hogy átvételkor az adott áru nem hibás. Ha hat 

hónappal az átvételt követően hiba mutatkozik, az úgy tekintendő, hogy az adott áru hibás 

volt már a vevő általi átvételkor is. 

2. A hiba felfedezése után a Vevő köteles az Eladónál az áru hibáit indokolatlan késedelem 

nélkül jelenteni és a probléma megoldását követelni. Az eljáráshoz az időtartam 

ellenőrzése is hozzátartozik. 

3. A Vevőnek jogában áll új hibamentes áru szállítását kérni, kivéve, ha ez a hiba jellegénél 

fogva értelmetlennek bizonyul. Amennyiben a hiba csupán az áru egyetlen alkatrészéhez 

köthető, a Vevő csak ennek a komponensek a cseréjét kérheti. Ha ez nem lehetséges, a 

Vevőnek jogában áll elállni a szerződéstől. 

4. Amennyiben a hiba természetét figyelembe véve ez nem indokolt, különösen akkor, ha a 

hiba indokolatlan késedelem nélkül javítható, a Vevőnek jogában áll a hiba ingyenes 

helyreállításának kérése. 

5. A Vevőnek joga van egy új termékhez vagy egy alkatrész cseréjéhez, még eltávolítható  

hiba esetén is, ha a terméket nem lehet megfelelően felhasználni vagy több hiba is 

jelentkezik. Ebben az esetben a Vevőnek jogában áll elállni a szerződéstől. 

6. Amennyiben a Vevő nem áll el a szerződéstől, és nem kéri egy új, hibátlan termék 

szállítását, az alkatrész cseréjét vagy javítását, a Vevő árengedményt kérhet ésszerű 

keretek között. A Vevőnek továbbá joga van ésszerű árengedményhez abban az esetben, 

ha az Eladó nem tud új, hibátlan terméket szállítani, alkatrészt cserélni vagy a termék 

javítását elvégezni. És abban az esetben is, ha az Eladó nem orvosolja a hibát elfogadható 

határidőn belül, vagy ha a Vevő jelentős nehézségeket tapasztal a javításra vonatkozó 

intézkedések folyamán. 

7. Hibás használt termékek és hibás alacsonyabb áron eladott áruk esetében a Vevőnek 

jogában áll ésszerű árengedményt kérni árucsere helyett. 

8.  Az Eladó nem köteles eleget tenni a Vevő követeléseinek, tehát a vevő kártérítésre nem 

jogosult, amennyiben az átvételt megelőzően a Vevőnek tudomása volt arról, hogy a 

termék hibás, vagy ha a hibát maga okozta. 

 

II. Minőség garancia 

1. Az Eladó az összes termékre minőségi garanciát vállal. Az Eladó minőségi garanciával 

kötelezi magát, hogy a termék bizonyos idő elteltével is alkalmas lesz rendeltetésszerű 

használatra, és megőrzi eredeti tulajdonságait.  

2. A jótállási idő 24 hónap, hacsak a számla nem mutat ennél hosszabb garanciaidőt. 

3. A jótállási idő azon a napon kezdődik, amikor a termék a Vevő vagy az általa kijelölt 

harmadik személy által átvételre kerül.  

 

 

III.  Hibás termékekhez kapcsolódó jogok  

1. Jelentős szerződésszegés esetén a Vevőnek joga van (a hiba kijavíthatóságától 

függetlenül):  



1.1. kérni egy új, hibátlan termék szállítását, vagy a hiányzó alkatrész szállítását; 

1.2. A termék állapotának díjmentes helyreállítására; 

1.3. A vételárból számított arányos kedvezmény megszerzésére, vagy elállni a 

szerződéstől. 

2. Lényeges az a szerződéses jogsértés, amelyet az Eladó már a szerződés megkötésekor 

tudott vagy tudnia kellett, hogy a Vevő nem köti meg a szerződést, hogy jogsértést 

tervez; más esetekben ezt úgy ítélik meg, hogy a jogsértés nem releváns.  

3. Kisebb jelentőségű szerződésszegés esetén a Vevőnek joga van (függetlenül a hiba 

eltávolíthatóságától) a hiba eltávolítására vagy arányos kedvezmény illeti meg a 

vételárból. Ha az Eladó nem orvosolja a hibát időben, vagy megtagadja a hiba 

eltávolítását, a Vevőnek joga van arányos kedvezményre a vételárból, vagy elállni a 

szerződéstől. 

4. A Vevő értesíti az Eladót döntéséről,  a hiba bejelentésekor vagy a hiba bejelentése után 

indokolatlan késedelem nélkül. A Vevő nem változtathatja meg döntését az Eladó 

beleegyezése nélkül, de ez nem így van, ha a vásárló olyan hibát reklamál, aminél nem 

lehetséges a javítás.  

5. Ha lényeges szerződéses jogsértés esetén a Vevő nem választja meg időben jogát, akkor 

azokat a jogait élvezi, mint kisebb jelentőségű szerződésszegés esetén. 

6. Ha az eltávolított hiba újra és többször megismétlődik a javítás után (ugyanazon hibára 

vonatkozó harmadik reklamáció esetén vagy negyedik reklamáció más hibák miatt), 

vagy az árunak több hibája van (egyszerre legalább 3) a Vevőnek joga van arányos 

kedvezményre a vételárból, vagy elállni a szerződéstől. 

7. Az Eladó nem felelős a következő hibákért, és a következő hibákra a minőségi garancia 

sem érvényes: 

7.1. A tárgy szokásos használatából eredő kopás; 

7.2. A kedvezményes áron eladott termékek hibáiért; 

7.3. Az áru azon hibáiért, amelyek az összeszerelés folyamata közben jelentek meg, amely 

nem része a szerződésnek, és a hibát a szerelési útmutatótól eltérő utasítások okozták; 

7.4. A Vevő által okozott hibák és károk, ideértve azokat a hibákat, amelyeket a nem 

megfelelő használatból erednek, és a használati útmutatóval ellentétesek; 

7.5. Ha a termék természetéből ered a hiba. 

 

IV. A reklamáció érvényesítése 

1. A Vevő indokolatlan késedelem nélkül köteles érvényesíteni az Eladót a hibás 

termékről az Eladó telephelyén vagy elektronikus formában,  e-mailen keresztül a 

következő címem:  kisokos@bonami.hu. 

A Vevő az alábbi címre küldheti a reklamáció tárgyát képező terméket: Bonami ID 

1915, Frogman s.r.o. Széchenyi utca 44-46., 4110 Biharkeresztes 

2. A Vevő benyújtja a vásárlást igazoló bizonylatot például jótállási igazolást, vagy 

egyéb módon igazolja, hogy a terméket az Eladó adta el, akinél a termék reklamációját 

igényli és hogy a jótállási idő még nem járt le. A reklamáció teljesítési határideje a 

reklamáció benyújtásának napjától kezdődik. 

3. Az Vevő köteles azonosítani a reklamációs hibát és mértékét a sérült tárgy 

bemutatásával például fényképek küldésével, ahol a kár bizonyíthatóan látható. A 

reklamációs hiba megjelölése és hiba mértéke nélkül a reklamációs eljárás nem indul 

el. 

4. Reklamáció benyújtásakor a Vevőnek meg kell adnia a megrendelés számát, a 

vezeték, és keresztnevét, elérhetőségeit (telefon, e-mail), az áru nevét, a hiba leírását, 

fényképet a reklamációs hibáról és a reklamáció feldolgozási módját. 

5. A Vevő köteles a reklamációs terméket az eredeti csomagolásban, vagy egyéb, olyan 

csomagolásban visszaküldeni ami biztosítja, hogy a a termék nem sérül a 
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visszaszállítás során. A bútorokat érdemes kemény kartondobozba csomagolni. A 

Vevő igénybe veheti az áruk csomagolására vonatkozó utasításokat, amely az Eladó 

weboldalán érhető el. A reklamációs termék csomagolásánál szükséges, hogy az 

áru tiszta és teljes legyen. Ha a Vevő a hibás árut úgy küldi vissza, hogy az nem felel 

meg a higiéniai előírásoknak (szennyezett, piszkos), akkor az Eladó higiéniai okok 

miatt  visszautasíthatja a reklamációt. Ebben az esetben az eladó visszaküldi az árut a 

Vevő címére. A Vevő  a szállítási költség kompenzációjára nem jogosult. 

6. A reklamációs hiba jellegétől és az igényelt reklamáció feldolgozásának módszerétől 

az árut az összes alkatrészével és kiegészítőjével kell visszaküldeni. 

7. Kérjük a reklamáció tárgyát képező terméket az alábbi címre küldd vissza! 

7.1. Az utánvéttel visszaküldött termékeket nem áll módunkban átvenni! Az ilyen 

küldeményeket visszaszállítják a feladónak, és így a reklamáció időtartama 

szükségtelenül meghosszabbodik.  

Cím: 

Bonami ID 1915, Frogman s.r.o. 

Széchenyi utca 44-46. 

4110 Biharkeresztes 

 

V. A reklamáció kezelése 

1. A felhatalmazott alkalmazott azonnal dönt a reklamáció eredményéről, bonyolultabb 

helyzetekben három munkanapon belül. Ez az időszak nem tartalmazza a szakértői 

értékeléshez szükséges időt.  A reklamáció elbírálása a reklamáció elfogadását vagy 

elutasítását jelenti, a hiba értékelése és a hibás teljesítésből eredő jog fennállása 

alapján. Az Eladó köteles a Vevőnek írásbeli igazolást küldeni a reklamáció 

kimeneteléről, a reklamáció tartalmáról és eredményéről; az Eladó köteles 

megerősíteni a reklamáció kezelésének dátumát és módját, beleértve a javítás 

időtartamát is. Az Eladó a reklamáció elutasítása esetén is köteles írásban tájékoztatni 

a Vevőt. Az ebben a pontban meghatározott eljárás nem vonatkozik a következőkre: 

ha a Vevővel megállapodás történt a hiányosságok kezelésének egyéb módjában, 

ideértve a kedvezményre vagy egyéb kompenzációra való jogosultságot is. 

2. Az Eladó a reklamációt - felesleges késedelem nélkül rendezi - legkésőbb azonban a 

reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül, kivéve, ha az Eladó és a Vevő 

ennél hosszabb időtartamban állapodnak meg. Ha a határidő nem lesz betartva, akkor 

az a szerződés lényeges megsértésének tekinthető. 

3. A jótállási idő meghosszabbodik a reklamáció eljárásának idejére, vagy addig amíg a 

Vevő, kötelességéből adódóan javítás után átveszi az árut. Az áru vagy alkatrészek 

cseréje esetén az Eladó felelőssége úgy érvényes, mintha új árut vagy annak a 

részeinek vásárlását intézné. 

4. Ha az adott reklamációban egyéb adatok és információk megadása szükséges, az 

Eladó felkéri a Vevőt, hogy a reklamációs lapban adja meg a szükséges adatokat. Ez 

az időszak nem tartozik bele a reklamáció rendezésének idejébe. 

5. Indokolt reklamáció esetén a Vevő jogosult a kártérítésre, beleértve egy meghatározott 

kedvezményt is. 

6. Ha a Vevő az Eladó által ajánlott lehető legolcsóbb termékvisszaküldési módtól eltérő 

módot választott, akkor az Eladó csak a legolcsóbb kézbesítési módszernek megfelelő 

költségeket téríti meg. 

7. A beérkezett reklamációra a választ a Vevő által, a reklamációban megadott címre kell 

elküldeni, vagy elektronikusan a Vevő megrendelésében megadott e-mail címére. 

 

 

 



VI. Szerződéstől való elállás 

1. Ez a VI. Cikk olyan esetekre vonatkozik, amikor az adásvételi szerződést az Eladóval 

köti meg a Vevő, aki a fogyasztó. 

2. A Vevőnek joga van elállni a vételi szerződéstől indoklás nélkül a törvényben 

meghatározott időn túl is, 365 napos határidőn belül, attól a naptól számítva, amikor a 

Vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy átvette az árut. 

2.1. Ha a vásárlástól számított 14 napon belül a Vevő eláll a vételi szerződéstől, a termék 

árát a Vevő  bankszámlájára visszatérítik. A törvényben előírt határidőn túl történő 

elállás feltételeire a követezőkben meghatározott szabályok vonatkoznak. 

2.2.  Levonások az áruk értékéből (A törvényben előírt határidőn túl történő elállás esetén) 

2.2.1. Abban az esetben, ha az árut nem az eredeti csomagolóanyagban küldik vissza, 

akkor a termék vételárának 15%-át levonják az eredeti árból, és ez a csökkentett 

összeg kerül visszautalásra a Vevőnek.  

2.2.2. Ha a termék visszaküldése a törvényes határidőn túl történik, az Eladó jogosult 

minden megkezdett hónapra 5%-kal csökkenteni a visszatérítés összegét, amíg a 

Vevő az árut használta. 

2.2.3. Ha a visszaküldött áru piszkos, kopott, sérült vagy megsemmisült, az Eladó 

jogosult az ilyen árukat a Vevőnek visszaküldeni, az áru vételértékének 

kompenzációjára való jogosultság nélkül. 

2.2.4. A fent említett levonások mindig meghatározott árukra vonatkoznak, és össze lehet 

őket vonni. 

3. Ha a Vevőnek szándékában van elállni a szerződéstől, akkor erről a tényről köteles 

tájékoztatni az Eladót. Az elállást lehet egy egyoldalú jogi formában (például postai 

úton írásban, vagy elektronikus levélben e-mail-en vagy faxon keresztül vagy 

személyesen). A levélhez mindig mellékelni kell a reklamációs 

űrlapot/formanyomtatványt, amely letölthető az Eladó weboldaláról, esetleg kérésre e-

mailben is elküldhető, de ez nem a Vevő kötelezettsége. 

3.1. Abban az esetben, ha a vásárlás napjától a törvényben előírt 14 napos időszakon túl 

eláll a vételi szerződéstől, a Vevő köteles mellékelni a kitöltött reklamációs 

űrlapot/formanyomtatványt. 

4. Szerződéstől való elállási határidő betartásához a nyilatkozatot az erre vonatkozó 

határidő lejárta előtt el kell küldeni az Eladó címére. 

5. Az árut indokolatlan késedelem nélkül kell visszaküldenie az Eladónak, de legkésőbb 

attól a naptól számított 14 napon belül, amelyen közölte az Eladóval a vételi 

szerződéstől való elállását. A határidő akkor betartott, ha a 14 napos időszak vége előtt 

visszaküldi az árut.í 

6. Az áru visszaküldésének közvetlen költségeit a Vevő állja. Az Eladó nem vállalja e 

költség viselését és visszamenőleg nem fizeti át a Vevőnek sem. 

7. Ha a Vevő eláll a szerződéstől, az Eladó visszatéríti a vevőnek az összes kifizetését, 

amit tőle kapott, beleértve a szállítási költségeket. (Azokat a szállítási költséget és 

azokat a többletköltségeket nem téríti vissza, amelyek, amiatt merültek fel, hogy a 

Vevő az Eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási 

módot választott.) 

8. Ha a Vevő eláll a szerződéstől, az Eladó nem köteles visszaadni a kapott 

pénzeszközöket a Vevőnek, mielőtt visszatér a Vevőtől az áru vagy bizonyítják, hogy 



az árut elküldte az Eladónak. Az Eladó a visszaküldött termékek árát az áru 

visszaérkezését (amit visszakapott a saját címére) követően legkésőbb 14 napon belül 

visszatéríti a Vevőnek. 

9. Ha az Eladó árengedményt nyújt az árukra a minőségük kompenzációja miatt, mielőtt 

a Vevő eláll a vételi szerződéstől, ezt az összeget levonják a vételi szerződés későbbi 

visszavonása esetén és a Vevőnek a kedvezménnyel csökkentett összeget adják vissza. 

10. Az áru értékcsökkenéséért a Vevő jogilag csak abban az esetben tartozik felelősséggel, 

ha az áru jellegének, jellemzőinek és működésének megállapításához szükségestől 

eltérő kezelésből fakad. Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy a meghosszabbított, a 

vételi szerződéstől való elállási határidőn belül, csökkenti a visszatérített vételárat, a 

VI. 2.2. pont szerint és a feltételek szerint. 

11. A Vevő beleegyezik abba, hogy készpénzes fizetés esetén a visszatérített összeget az 

Eladó a Vevő a reklamációs űrlap/formanyomtatványban megadott bankszámlájára 

fizeti vissza. 

12. Automatikusan generált egyedi kóddal rendelkező elektronikus utalványok esetén, 

amelyeket nem kézbesítővel szállítanak, a digitális tartalom, amelyet a vételi 

szerződés elállási határidő lejárta előtt kézbesítenek. Ha a generált kódot elektronikus 

úton megkapta, nincs lehetőség elállni a vételi szerződéstől és visszatérítést sem 

kérhet. 


