
Reklamációs űrlap. 

Űrlap a termék visszaküldéséről. 

A hosszútávra megkötött szerződéstől való elállás. 

a T.k 102/2014 sz. Törvény 7 § a fogyasztók védelme a termék értékesítése vagy szolgáltatásnyújtás a hosszútávra kötött szerződés vagy az üzlethelységen kívül 

kötött szerződés alapján 

 

Abban az esetben, ha az általunk elküldött termék nem egyezik az Ön által rendelt termékkel, lehetősége van a törvény által meghatározott határidőn belül azt 

idnoklás nélkül visszaküldeni, vagy a webshopunkon található általános szerződési feltételek alapján személyes igénye szerint visszaküldeni, esetleg kicserélni. 

 

A terméket szükséges úgy becsomagolni, hogy abban a szállítás alatt ne essen kár.  

 

A fogyasztónak jogában áll a termék átvételétől számított 14 munkanapig a szerződéstől indoklás nélkül elállni. 

Figyelmeztetés: A Tk. 102/2014 sz. törvény 7§-ának 6. bekezdésének c) törvénye értelmében a személyes kérésre legyártott terméket nem lehet visszaküldeni. 

Webshopunkban olyan termékeket lehet vásárolni, melyeknek a színét, színkombinációját vagy a méreteit a fogyasztó maga választja ki. A törvény ezen 

értelmében a fogyasztónak az ilyen termékeknél NINCS jogosultsága a szerződéstől elállni. Ezért arra kérjük a tisztelt vásárlókat, hogy az ilyen termékek 

esetében ne álljanak el a szerződéstől, mivel az árut visszaküldjük és kérni fogjuk a postaköltség megtérítését.  

AZ ÖN ADATAI: 

Vezetéknév és keresztnév / cég: 

Cím: 

Lakhely és irányítószám:  

Telefonszám: 

E-mail cím: 

 

A TERMÉK ADATAI: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A reklamációhoz: 

A termék megnevezése: 

Csomagszám:  

A rendelés dátuma: 

A kiszállítás dátuma / az átvétel napja: 

A hiba észlelésének dátuma: 

Számlaszám (amennyiben szeretné visszakapni az összeget): 

A hiba leírása: 

 

 

Az ön által javasolt kompenzáció: 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A hosszútávra kötött szerződéstől való elálláshoz: 

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a megkötött adásvételi szerződéstől elállok: 

A termék a/az:.................................................................................................................... internetes oldalon lett megvásárolva        

A ............................................. számú rendelésről megerősítést kaptam (dátum): ..................................................................... 

A terméket megkaptam (az átvétel dátuma):......................................................... a számla száma:............................................ 

 

A termék, melyet szeretnék visszaküldeni:.................................................................................................................................... 

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

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

Az igényelt összeg:......................................................................................................................................................................... 

Bankszámlaszám:........................................................................................................................................................................... 

Amennyiben a szállítmány nem tartalmazza a terméket, tudomásul veszem, hogy az eladó a szerződéstől való elállástól számított 14 napon 

belül nem köteles visszatéríteni az összeget addig a pillanatig ameddig a termék meg nem érkezik hozzá, vagy fel nem mutatom a termék 

postázását igazoló bizonyítványt. A szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül köteles vagyok a terméket az eladónak postázni. 

 

dátum, név és aláírás......................................................................................................................................... 

 


