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ÁLTALÁNOS  SZERZŐDÉSI  FELTÉTELEK 

 

a Daikin Hungary Kft. által forgalmazott légtisztító berendezések  

fogyasztók általi próbára vételéről 
 

 
1. Hatály 
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatály a Daikin Hungary Kft. mint 
vállalkozás (a továbbiakban: Daikin) és a magyarországi lakóhellyel rendelkező fogyasztó (a 
továbbiakban: Fogyasztó) közötti azon szerződésekre terjed ki, amelyek alapján a fogyasztó mint vevő 
a jelen ÁSZF szerint próbára vétel keretében légtisztító berendezést vásárol a Daikintól mint eladótól. 
 
A jelen ÁSZF alapján szerződéskötésre a Daikin budapesti Márkaboltjában van lehetősége a 
Fogyasztónak személyesen; ezen kívül a Fogyasztó az ügyletkötési szándékát emailen is jelezheti a 
Daikin felé a markabolt@daikin.hu email címre küldött üzenetével vagy a következő weboldalon 
elhelyezett űrlap kitöltésével: https://daikin.hu/hu_HU/promo/probald-ki-ingyen-a-daikin-
legtisztitot.html#!#contact-form . 
 
A jelen ÁSZF tárgyi hatálya alá a következő berendezések tartoznak:  

 MC55W (Streamer légtisztító) – 8 db kipróbálható készülék 
 MCK55W (párásítós légtisztító) – 2 db kipróbálható készülék 

 
A jelen ÁSZF a Daikin Márkabolt működési területi hatálya alá esik, azaz Budapest és 50 km-es körzetére. 
 
2. Ügyletkötési feltételek 
A jelen ÁSZF szerinti egyedi szerződés megkötéséhez a Fogyasztónak jeleznie kell a Daikin felé az 
ügyletkötési igényét, és meg kell adnia a Daikin számára az alábbi adatokat: 

- Fogyasztó neve, 
- Fogyasztó lakóhelye, 
- a berendezés tervezett felhasználásának a címe (ha eltér a Fogyasztó lakóhelyétől) 
- Fogyasztó érvényes személyazonosító okmányának típusa és száma az okmány másolatával 
- Fogyasztó email címe 
- Fogyasztó magyarországi bankszámla száma 

 
Az ügyletkötés további feltétele, hogy a Daikin – objektív, a Fogyasztó által saját belátása szerint közölt 
szempontok szerint – meggyőződjön a Fogyasztó teljesítőképességéről. 
 
3. Ügyletkötés 
Ha az ügyletkötés fenti feltételei teljesülnek, a Fogyasztó által igényelt berendezés raktáron van, a 
Fogyasztó átadja a Daikinnak a jelen ÁSZF általa aláírt egy példányát, és a Fogyasztó teljesíti az óvadék 
fizetésére vonatkozó kötelezettségét a 4. pont szerint, a felek között a Ptk. 6:229. § szerinti adásvételi 
szerződés – Próbára Vétel – jön létre. Ez alapján a Daikin a 7. pont szerint átadja a Fogyasztónak a 
próbaberendezést. 
 
4. Óvadék  
A szerződés megkötése érdekében a Fogyasztó köteles óvadék címén megfizetni a Daikinnak – a 
Márkaboltban elektronikus úton – minimum 31.980 Ft-ot.  
Ha a légtisztító készülék mellé levegőminőség mérő szenzort is szeretne elvinni kipróbálásra (AirThings 
ViewPlus ), akkor az óvadék összege 49.900 Ft.  
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Ha a felek közötti adásvételi szerződés hatálya véglegessé válik (6. pont), az óvadék a vételárba 
beszámít. Ha a Fogyasztó él az 5. pont szerinti elállási jogával, és a berendezést sérülés- és kármentesen 
visszabocsátja a Daikin birtokába, a Daikin az óvadékot – kamatok nélkül – tíz munkanapon belül átutalja 
a Fogyasztó által megadott bankszámlára. 
 
Ha a Fogyasztó a próbára átvett berendezést sérüléssel vagy károsodással bocsátja vissza a Daikin 
birtokába, a Daikin az óvadékból jogosult közvetlenül kielégíteni a vonatkozó kárigényét. 
 
5. Elállási jog 
A Fogyasztó a berendezés átvételétől számított tizennégy napon belül írásban (a megadott email 
címéről a Daikin markabolt@daikin.hu email címére küldött üzenettel) indokolás nélkül elállhat a 
berendezés megvásárlásától. Ebben az esetben a próbaberendezést a Fogyasztó köteles késedelem 
nélkül a Daikin birtokába visszabocsátani. 
 
 
6. A szerződés hatályának véglegessé válása 
Ha a Fogyasztó nem él az 5. pont szerinti határidőn belül az elállási jogával, úgy a felek között a 
berendezés adásvételére vonatkozó szerződés véglegessé válik. Ebben az esetben a próbaberendezést 
a Fogyasztó köteles a Daikin birtokába visszabocsátani, köteles a vételár fennmaradó részét a Daikin 
számára megfizetni, a Daikin pedig köteles egy azonos típusú, originál csomagolású berendezést a 
Fogyasztó birtokába és tulajdonába adni. 
 
7. A berendezések tulajdonjoga, szállítása, használata 
A Fogyasztó a próbaberendezést személyesen tudja átvenni a Daikin budapesti márkaboltjában. A 
próbaberendezéshez a Daikin magyar nyelvű használati utasítást biztosít. 
 
A próbaberendezés visszaszállításáról a Fogyasztó gondoskodik, előre egyeztetett időpontban köteles 
azt a Daikin budapesti Márkaboltjába visszavinni. 
 
A próbaberendezés a Daikin tulajdona, azon a Fogyasztónak csak a jelen ÁSZF szerinti használati joga 
van. 
 
A próbaberendezést a Fogyasztó csak a megadott címen, saját (és vele együtt élő családtagjai) 
személyes szükségletei kielégítésére használhatja, a használati útmutató szerint. A használat költségét 
a Fogyasztó viseli. 
 
A szerződés hatályának véglegessé válása esetén az originál csomagolású berendezésen a Fogyasztó 
annak átvételével tulajdonjogot szerez. 
 
8. Vételár 
A berendezés vételára a Daikin által a Fogyasztóval az adott berendezésre vonatkozóan előzetesen 
közölt fogyasztói ár. 
 
A vételár fennmaradó részét a Fogyasztó az 5. pont szerinti elállási határidő eltelte és a 
próbaberendezés Daikinnak történő visszaszállítása után, de még az originál csomagolású berendezés 
átvétele előtt köteles megfizetni a Daikin javára. 
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9. Adatvédelem 
A jelen ÁSZF aláírásával a Fogyasztó jóváhagyja, hogy a Daikin a jelen ÁSZF alapján megkötött ügylet 
teljesítése érdekében kezelje a Fogyasztó által megadott személyes adatokat. Amennyiben a Fogyasztó 
az ügylettől az 5. pont szerint eláll, és a próbaberendezés sérülésmentesen visszakerül a Daikin 
birtokába, a Daikin köteles a Fogyasztó személyes adatait törölni. Amennyiben a felek közötti egyedi 
szerződés a 6. pont szerint véglegesen hatályosul, úgy a Daikin köteles törölni a Fogyasztó mindazon 
személyes adatait, amelyek kezelésére a jogszabály kötelező rendelkezése alapján (pl. számlázáshoz) 
nincs már szüksége. 
 
A jelen ÁSZF aláírásával a Fogyasztó kijelenti, hogy a Daikin Adatkezelési Tájékoztatóját (elérhető a 
https://www.daikin.hu/hu_hu/adatvedelmi-szabalyzat.html oldalon) előzetesen megismerte, 
megértette és elfogadja. 
 
 
 
Kelt: Budapest, 2022. ………………… . …… .                    Ügyfél neve és aláírása: 


