
Elállás a távolról megkötött adásvételi szerződéstől

A 102/2014 számú törvény 7-es számú pontja alapján, mely a távolról megkötött szerződésnél a fogyasztó 
védelmeit képviseli a termék adásvételénél, a szolgáltatás igénybevételénél, valamint az üzemeltetési 

helységen kívüli szerződés megkötésénél 

Vásárló:
Teljes név:       
Utca és házszám: 
Város:       
Irányítószám:        
E-mail:
Eladó:: 
Cégnév: 
Utca és házszám: 
Város:       
Irányítószám:        
E-mail:
Cégjegyzékszám:
EÚ formátumú adószám:
Ez úton tájékoztatom, hogy elállok az: (válassza ki a megfelelő 
lehetőség 

adásvételi szerződéstől  
a szolgáltatást biztosító szerződéstől 

A termék a webáruházon keresztül volt megvásárolva: 

Visszaigazolást a következő rendelési szám alatt kaptam: 
dátum: 



A terméket a feltüntetett napon kaptam meg (az átvétel napja): 
 
számlaszám: 
 
Igénylem:       
 
a számlán feltüntetett teljes összeg visszafizetését (elállás a számlán 
szerepelő termék adásvételi szerződésétől) 
 
a számlán szerepelő összeg bizonyos részének visszafizetését (csak 

részben állok el a számlán szereplő termék adásvételi szerződésétől) 
  a visszaküldött szerződés tárgya  

és a termék darabszáma (csak  
abban az esetben, amennyiben a 

   szerződés tárgyának egy részét  
küldi vissza): 

 
 
 
Visszatérítési érték: 
 
A visszatérítési értéket küldje:  
csekken a feljebb feltüntetett postázási címemre 
 
átutalással a bankszámlaszámra: számlaszám/a bank 
 

kódja, vagy IBAN: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Szállítási összefoglaló:  
Elállás a szerződéstől       
Számla   
Termék, amennyiben az az elállási indok tárgya  
Tartozékok, (amennyiben az elállási indok tárgya a termék)

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a csomag a terméket nem 
tartalmazza, az eladó 14 napon belül nem köteles a termék ellenértéket 
visszafizetni az elállási nyomtatvány átvételének napjától számítva, 
egészen addig, amíg a terméket nem kapja vissza, vagy amíg nem 
igazolom, hogy a termék vissza lett küldve. 

Legkésőbb 14 napon belül az adásvételi szerződés elállásától számítva a 
vásárló köteles a terméket visszaküldeni az eladónak. 

Hely: 
Dátum: 
Aláírás: 

A * megjelölt mezőket kötelező kitölteni 
a „termék” szót „szolgáltatással” is helyettessíheti a szöveg módosítása 

nélkül
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