
Teszteld és vedd meg később!
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

/a DSK ÁSZF-ben megtalálható, ide vonatkozó felhasználási feltételek/

A DSK program tagjának lehetősége van a magyarországi Decatlon áruházakban
megjelölt termékeket, a vásárlást megelőzően térítésmentesen kipróbálni és tesztelni (a
továbbiakban: teszt). Azon termékek, amelyek esetében lehetőség van tesztelésére a
Decathlon áruházban az adott termék terméklapján “Test&Buy” felirattal kerül
megjelölésre.

Egyszerre egy DSK tagnál összesen legfeljebb 3 termék lehet tesztelésen.

DECATHLON felhívja a figyelmet arra, hogy a tesztelhető termékek köre folyamatosan
változik, egyrészt a termékek készleti elérhetősége, másrészt a termékek más DSK
tagok általi tesztelése függvényében, így az adott termék tesztelhetőségéről kérjük
minden esetben érdeklődjön a magyarországi Decathlon áruházakban.

DECATHLON bármikor jogosult a tesztelésre elérhető termékek körét, az elérhető
termékek számát és a tesztelésre elérhetőség időtaramát egyoldalúan meghatározni és
módosítani, melyekből eredő esetleges károkért DECATHLON felelősségét kizárja.
DECATHLON-t a termékek tesztelésre történő elérhetőségével kapcsolatban
semmilyen felelősség nem terheli.

A DSK tagnak a teszteléshez személyesen meg kell jelennie valamenyik magyarországi
Decathlon áruházban, a termék tesztelésre történő kivitelére kizárólag személyesen
van lehetőség. A tesztelhető termék kiválasztását követően a DECATHLON munkatárs
segítségével a DECATHLON munkatárs okos eszközén a DECATHLON munkatárs
kiválasztja a tesztelendő terméket és megkeresi a vásárló DSK profilját e-mail cím vagy
DSK profil vonalkód vagy telefonszám, vagy DSK profilszám alapján annak érdekében,
hogy a megrendelést a vásárló profiljához tudja rendelni. A DSK tagnak a
DECATHLON munkatárs alábbi ellenőrző, biztonsági kérdéseire kell válaszolnia:

1) Mi a neved? (vezeték és keresztnév)

2) Mi a telefonszámod utolsó 4 számjegye?

3) Melyik évben születtél?

4) Mi az irányítószámod és/vagy városod?

Amennyiben a DSK tag a fenti kérdésekre nem tud válaszolni, vagy helytelen választ
ad, vagy DSK profillal nem rendelkezik, továbbá akkor, ha profilját a DECATHLON
munkatárs e-mail cím vagy DSK profil vonalkód vagy telefonszám, vagy DSK profilszám



alapján nem találja az okos eszközön lévő applikációban, tesztelést nem jogosult
rögzíteni az okoseszközön keresztül.

Amennyiben a DSK tag fenti kérdések alapján történő azonosítása sikeres, A
DECATHLON és a DSK tag megkötik a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező
egyedi terméktesztelési szerződést (a továbbiakban terméktesztelési szerződés)
A DECATHLON tájékoztatja a DSK tagot, hogy a terémktesztelési szerződés
elválaszthatatlan részét képezi jelen ÁSZF.

A DSK tag abban az esetben jogosult a terméket tesztelésre elvinni, amennyiben
hozzájárul ahhoz, hogy a DECATHLON munkatárs a tesztet a DECATHLON munkatárs
okos eszközéről elérhető applikációban, digitálisan rögzítse, valamint, ha nevét és
lakcímét fényképes igazolvány és lakcímkártya bemutatásával igazolta.

Tesztelés időtartama:
A DSK tag a tesztelhető terméket a terméktesztelési szerződésben meghatározott
időtartamra, de legfeljebb a termék átvételétől számított 7 naptári nap időtartamra viheti
el tesztelésre. A DSK tag köteles minden esetben (abban az esetben is, ha a terméket
meg kívánja vásárolni), a tesztelésre kivitt terméket legkésőbb a teszt utolsó napján, az
áruház nyitvatartási idejében abba a Decathlon áruházba visszavinni, amelyből a
terméket tesztelésre elvitte és átvételkori állapotnak megfelelően– ide nem értve a
rendeltetésszerű használatból eredő változást - visszaadni DECATHLON részére.
Amennyiben a tesztelés utolsó napja olyan napra esik, melyen az adott Decathlon
áruház nincsen nyitva, úgy a DSK tag köteles a tesztelésre kivitt terméket az utolsó
napot megelőző napon, az áruház nyitvatartási idejében visszavinni és átadni.

A Decathlon áruházak nyitvatartási idejéről a www.decathlon.hu oldalon tájékozódhat.

A termék tesztelésének időtartama nem hosszabbítható meg, ugyanazt a terméket
pedig egy DSK tag legfeljebb 3 alkalommal viheti ki tesztelésre.

Felelősség:

A DSK tag köteles a tesztelésre kivitt terméket annak rendeltetésének megfelelően,
állagát megóvva, a DECATHLON vagyoni és tulajdonjogi igényeinek szem előtt
tartásával használni. A DSK tag a termék használatát más, harmadik személynek nem
engedheti át, amennyiben ez mégis megtörténik, a DSK tag a más, harmadik személy
által a termékben vagy a termékkel okozott kárért úgy felel, mintha maga járt volna el.

DECATHLON nem vállal felelősséget a termék DECATHLON-nak fel nem róhatóan vagy
rendeltetésellenes használatból eredő kapcsán, ideértve DSK tagban vagy harmadik
személyekben okozott károk. Ezen károkért kizárólag a DSK tag felelős.

Amennyiben DSK tag a termék tesztelésével összefüggésben akár a
DECATHLON-nak, akár harmadik személynek kárt okoz, teljes kártérítési felelősség
terheli.

http://www.decathlon.hu/


Kártérítés körében:
Amennyibena termék a tesztelés közben megsemmisül, vagy olyan állapotba kerül,
mely a termék további tesztelését nem teszi lehetővé: DSK tag köteles a teszttermék
bruttó vételárát a DECATHLON részére a helyszínen vagy a DECATHLON
felszólítására megfizetni. DECATHLON abban az esetben nem él az itt rögzített
kártérítési jogával, ha a kár a termék rendeltetésszerű használatából vagy a termék
tesztelésre kiadáskor már meglévő hibájára vezethető vissza. A termék vételárán felül
DECATHLON jogosult az esetlegesen felmerült egyéb kárai megtérítését is követelni.

Amennyiben a termék tesztelés közben megsérül, de tesztelésre meg alkalmas marad:
DECATHLON jogosult a termékben bekövetkezett kár miatt az értékcsökkenés
megtérítését követelni a DSK tagtól.

Amennyiben a tesztelésre kivitt termék bármilyen okból – ideértve különösen, de nem
kizárólagosan a termék megsemmisülését, használhatatlanná válását, elvesztését,
szándékos eltulajdonítását - nem kerül a DECATHLON részére visszaszolgáltatásra
határidőben, úgy DSK tag köteles a DECATHLON részére szerződésszegési kötbér
címén a DECATHLON erről szóló írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 15
napon belül a tesztelésre kivitt termék terméktesztelési szerződésben rögzített bruttó
értékének megfelelő összeget a felszólításban megjelölt módon megfizetni.

DECATHLON jogosult a tesztelésre kivitt termék megrongálódása esetén a
megrongálódás mértékével arányos kártérítést érvényesíteni DSK taggal szemben.

Abban a nem várt esetben, amennyiben a DSK tag a tesztelésre elvitt terméket a
fentiekben meghatározott határidőben és módon nem szolgáltatja vissza DECATHLON
részére, továbbá abban az esetben, ha a DECATHLON felé fennálló fizetési
kötelezettségének– ideértve a kötbér és kártérítés megfizetését is – nem tesz eleget,
DECATHLON a szükséges jogi lépéséket megteszi, melynek költségét szintén a DSK
tagra terheli.



1. sz. melléklet

TEST & BUY

TERMÉK TESZTELÉSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött a Tízpróba Magyarország Kft. (székhely: 2400 Budaörs, Baross utca 146., Cg.: 13-09-105988, képviseli:

___________________________________________________), mint bérbeadó – a továbbiakban: Bérbeadó -, valamint

_____________________________ (anyja neve: ______________________, születési idő: ________________, lakcím:

___________________________________________, e-mail cím: _____________________________), mint bérlő – a

továbbiakban: Bérlő – között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel.

1. Felek rögzítik, hogy jelen Test&Buy termék tesztelési szerződésre a mindenkor hatályos Decathlon Sportközösségi

Program Általános Szerződési Feltételeiben foglalt rendelkezések is irányadók, amelyet Bérlő jelen szerződés

megkötése előtt megismert, illetve azt jelen szerződés hatálya alatt a www.decathlon.hu weboldalon elérhet.

2. Bérbeadó jelen szerződés alapján az alább megjelölt sporteszköz(ök) határozott időtartamra szóló, ingyenes, az

eszköz(ök) kipróbálása érdekében történő bérbeadására, míg Bérlő a tesztelésre elvitt eszköz(ök) rendeltetésszerű
használatára és a tesztelési időszak lejáratakor az eszköz(ök) hiánytalan és átvételkori állapotnak megfelelő visszaadására

vállal kötelezettséget jelen szerződés aláírásával.

Eszköz
darabszáma

Eszköz neve Cikkszáma Eszköz bruttó értéke

3. Tesztelés kezdő napja: _____________________________________________________________________________

4. Tesztelés utolsó napja – nem lehet több, mint a kezdő nap + 7 nap –: ________________________________________

5. Átvételi és visszavételi Decathlon áruház neve: __________________________________________________________

6. Felek rögzítik, hogy a tesztelésre elvitt eszköz(ök)et jelen szerződés megkötése előtt megvizsgálták, az(oka)t

hibátlannak, illetve rendeltetésszerű használatra alkalmasnak ismerik el.

7. Bérlő jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az eszköz(ök) rendeltetésszerű használatával kapcsolatos ismerettel

rendelkezik, így az eszköz(ök)et kizárólag saját felelősségére használja vagy annak használatát saját felelősségre engedi

át olyan személy részére, aki az eszköz használatára képes. Amennyiben a tesztelésre elvitt eszköz(ök) használatát

harmadik személy részére Bérlő átengedi, úgy a harmadik személyért úgy felel, mintha az eszköz(ök)et maga a Bérlő
használta volna. Bérbeadó nem vállal felelősséget a bérelt eszköz(ök) Bérbeadónak fel nem róhatóan vagy

rendeltetésellenes használatból eredő Bérlőben vagy harmadik személyekben okozott károk kapcsán, ezért kizárólag a

Bérlő felelős. Amennyiben Bérlő az eszköz(ök) tesztelésével összefüggésben akár a Bérbeadónak, akár harmadik

személynek kárt okoz, teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

8. Bérlő köteles a tesztelésre elvitt eszköz(ök)et legkésőbb a tesztelés (4. bekezdésben rögzített) utolsó napján, áruházi

nyitvatartási időben a Bérbeadó részére az átvételkori állapotnak megfelelően visszaadni – ide nem értve a

rendeltetésszerű használatból eredő változást -. Amennyiben a tesztelés utolsó napja olyan napra esik, melyen az adott

Decathlon áruház nincsen nyitva, úgy a Bérlő köteles a tesztelésre kivitt eszköz(ök)et az utolsó napot megelőző napon,

az áruház nyitvatartási idejében visszavinni és átadni. A Decathlon áruházak nyitvatartási idejéről Bérlő a

www.decathlon.hu oldalon tájékozódhat. Bérlő egyebekben a tesztelési időszak alatt a Decathlon áruház nyitvatartási

idejében bármikor jogosult a tesztelésre elvitt eszköz(ök) visszaszolgáltatására. Az eszköz(ök) visszaszolgáltatása kizárólag

http://www.decathlon.hu/


az átvétel (5. bekezdésben rögzített) helyén lehetséges. Felek az eszköz(ök) visszavételének időpontját jelen szerződés

záradékra vezetett elismervényen rögzítik.

9. Amennyiben az eszköz(ök) a tesztelés közben megsemmisül(nek), vagy olyan állapotba kerül(nek), mely az eszköz(ök)

további tesztelését nem teszi lehetővé: Bérlő köteles az eszköz(ök) bruttó értékét a DECATHLON részére a helyszínen

vagy a DECATHLON felszólítására megfizetni. DECATHLON abban az esetben nem él az itt rögzített kártérítési jogával, ha a

kár az eszköz(ök) rendeltetésszerű használatából vagy az eszköz(ök) tesztelésre kiadáskor már meglévő hibájára

vezethető vissza. Az eszköz(ök) vételárán felül DECATHLON jogosult az esetlegesen felmerült egyéb kárai megtérítését is

követelni.

10. Amennyiben az eszköz(ök) tesztelés közben megsérül(nek), de tesztelésre még alkalmas(ak) marad(nak):

DECATHLON jogosult az eszköz(ök)ben bekövetkezett kár miatt az értékcsökkenés megtérítését követelni a Bérlőtől.

11. Amennyiben a tesztelésre kivitt eszköz(ök) bármilyen okból – ideértve különösen, de nem kizárólagosan az

eszköz(ök) megsemmisülését, használhatatlanná válását, elvesztését, szándékos eltulajdonítását - nem kerül(nek) a

DECATHLON részére visszaszolgáltatásra határidőben, úgy Bérlő köteles a DECATHLON részére szerződésszegési kötbér

címén a DECATHLON erről szóló írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 15 napon belül a tesztelésre kivitt

eszköz(ök) termék tesztelési szerződésben rögzített bruttó értékének megfelelő összeget a felszólításban megjelölt

módon megfizetni.

12. DECATHLON jogosult a tesztelésre kivitt eszköz(ök) megrongálódása esetén a megrongálódás mértékével arányos

kártérítést érvényesíteni Bérlővel szemben.

13. Bérlő kijelenti polgári és büntetőjogi felelősségének tudatában, hogy a jelen szerződésben megadott adatai valósak,

az általa megadott lakcímen elérhető. Bérbeadó e körben tájékoztatja Bérlőt, hogy a tesztelési szerződés

preambulumában megadott személyes adatait a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak – így elsősorban a GDPR,

valamint az Infotv. – rendelkezéseinek megfelelően kezeli a tesztelési szerződés, illetve a tesztelési szerződés teljesítését

követő 5 éves elévülési időn belül esetleges jogi igények teljesítése érdekében. E körben Bérbeadó rögzíti, hogy Bérlő
nevét és anyja nevét a Bérlő beazonosítása érdekében, születési idejét az életkori megfeleltetés érdekében – 18 éven

aluliak részére a tesztelési szerződés megkötése nem lehetséges -, míg lakcímét és e-mail címét kapcsolattartás

érdekében kezeli. Bérbeadó adatkezelési tájékoztatója a https://www.decathlon.hu/adatvedelem.html weboldalon

megtalálható, amelyből adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, Bérbeadó, mint adatkezelő elérhetőségeiről, illetve

jogérvényesítés módjáról részletesen tájékozódhat.

Felek jelen 2 oldalas termék tesztelési szerződést elolvasás és értelmezés után, mint az akaratukkal mindenben egyezőt

jóváhagyólag írtak alá.

_________________________, 2022. _______________________

_________________________________
Tízpróba Magyarország Kft.

Bérbeadó

__________________________________
Bérlő

Visszavételi elismervény:

Felek rögzítik, hogy Bérlő a tesztelésre kivitt eszköz(ök)et ____________________________ napján adta vissza Bérbeadó

részére. Jelen elismervény nem jelent bármilyen szerződésből fakadó igényről történő lemondást Bérbeadó részéről.

Eszköz(ök)kel kapcsolatos megjegyzések: ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

__________________________________                                            __________________________________

Tízpróba Magyarország Kft. Bérlő
Bérbeadó

Képv.:______________________________

https://www.decathlon.hu/adatvedelem.html

