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ELÁLLÁSI NYILATKOZAT 
 

Alulí rott.............................................................................. kijelentem, hogy gyakorlom ela lla si 

jogomat az ala bbi terme k/ek ada s-ve tele re, vagy az ala bbi szolga ltata s nyu jta sa ra 

ira nyulo  szerzo de s tekintete ben. 

Vásárlást igazoló számla száma: ……………………………………………………….  

Termék (-ek) megnevezése: 

…………………………………………………………………............................................................................................

........................................................................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Szerződéskötés (vásárlás) időpontja /átvétel időpontja: ………………………………………… 

A fogyasztó(k) neve: …………………………………………………………………………………………. 

A fogyasztó(k) címe: …………………………………………………………………………………………..  

A fogyasztó(k) számlavezető fiókjának neve: ......................................................... 

A fogyasztó(k) számlaszáma: ……………………………………………………………………………..  

A számla tulajdonosának neve: …………………………………………………………………………. 

Visszautalandó összeg: …………………………………………………………………………………….. 

Felhí vjuk figyelme t, hogy a fogyaszto  e s a va llalkoza s ko zo tti szerzo de sek re szletes szaba lyairo l szo lo  45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 
24 § alapja n a fogyaszto  ko teles: 

 A terme ket halade ktalanul, de legke so bb az ela lla s ko zle se to l sza mí tott tizennégy napon belül visszaku ldeni, illetve a 
va llalkoza snak vagy a va llalkoza s a ltal a terme k a tve tele re meghatalmazott szeme lynek a tadni. A visszaku lde s hata rido ben 
teljesí tettnek mino su l, ha a fogyaszto  a terme ket a hata rido  leja rta elo tt elku ldi. 

 A fogyaszto  –amennyiben a terme k feladhato  postai ku ldeme nyke nt- kiza ro lag a terme k visszaku lde se nek ko zvetlen ko ltse ge t 
viseli. 

Tova bba  felhí vjuk figyelme t, hogy a fogyaszto  e s a va llalkoza s ko zo tti szerzo de sek re szletes szaba lyairo l szo lo  45/2014. (II. 26.) Korm. 
rendelet 29 § e) bekezde se alapja n a va llalkoza sunk a ltal értékesített kozmetikai termékek esetén felbontást követően az elállás, 
higiéniai okokból nem érvényesíthető. 

 

Da tum:………………………………………………… 

A fogyaszto (k) ala í ra sa: …......................................................... 


