
Elállási nyilatkozat – interneten rendelt termék esetén
Vásárló:

Cím: Telefon: E-mail:

Megrendelés vagy számla száma:

Eladó:

Český velkoobchod s.r.o.
Albatrosová 286. 252 42, Jesenice u Prahy 
IČ: 24823694   DIČ: CZ24823694

Bejegyezve a Prágai Városi Bíróság által 
vezetett Kereskedelmi nyilvántartásba, 
C részleg, 177668 sz. betét.

Dátum:

Elállási nyilatkozat

Tisztelt Hölgyem / Uram!
Alulírott,                            (fogyasztó neve) ezúton kívánom bejelenteni elállási szándékomat. 

           (dátum) napján interneten rendeltem egy  
megnevezésű terméket, a megrendelés / visszaigazolás vagy számla száma
A vételár                 forint volt, amelyet a rendelés során bankkártyával / a termék átvételekor 
ki is fizettem. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Kormányrendelet 
alapján a fogyasztó a szerződéstől 14 naptári (!) napon belül indokolás nélkül elállhat.
Tudomásul vettem, hogy a szerződéstől való elállási szándékát a vevő a megadott 14 napos határidő alatt kell, hogy 
jelezze (postai úton vagy e-mailben) és a terméket köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 
14 napon belül visszaküldeni (postára adni vagy átadni) az eladónak. A vásárló köteles a terméket hiánytalanul, az eredeti 
csomagolásban, kopás vagy sérülésmentesen visszaszolgáltatni, amennyiben ennek nem tesz eleget az eladó jogosult 
az értékcsökkenést levonni a visszatérítendő összegből. A termék visszaszállításának költsége a vásárlót terheli.

Továbbá tudomásul vettem, hogy:
A szerződéstől való elállás nem érvényesíthető olyan termékek esetében, amelyek csomagolása meg lett bontva 
és higiéniai okokból nem küldhetők vissza pl. fogkefe, szőrtelenítő, borotva, és egyéb a test kezelésére szolgáló 
termékek.
A terméket              (dátum) napon szállították ki, azt a mai napon a szerződésben /
ÁSZF-ben / weboldalon / rendelés visszaigazolásában megadott címre visszaküldtem, erről a  feladóvevény 
másolatát csatoltan megküldöm. Kérem, hogy a vételárat haladéktalanul utalják át a bankszámlámra:  

 (bank neve és bankszámla megadása) vagy küldjék meg a címemre.

Aláírás:

(Kérjük, ne felejtse el csatolni a számlát.)

Jegyzet:

Dátum:

Az aktuális címlistát, ahová 

elküldheti termékét, megtalálja 

weboldalunkon az alábbi linken:

https://www.digiexpert.hu/

szerzodestol-valo-elallas/

Kérjük, ne felejtse el feltüntetni 

üzletünk azonosítóját: ID: 93981789 
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