Elállási szabályzat
1.

Az alábbiak kizárólag abban az esetben alkalmazandók, ha Vevő a Szolgáltatóval kötött
szerződése tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 3.
pontjában szabályozott Fogyasztónak minősül. A Fogyasztó e meghatározás szerint a
szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes
személy.

2.

A Vevőt indokolási kötelezettség nélkül elállási jog illeti meg, amely elállási jogát
a) a terméknek,
b) több termék megvásárlásakor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban
történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy
darabnak,
d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első
szolgáltatásnak
a Vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének
napjától számított 14 (tizennégy) napon belül gyakorolhatja.
A Webáruházban szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés nem köthető, erre figyelemmel
jelen ÁSZF az ilyen szerződésekre rendelkezéseket nem tartalmaz.
A Vevő elállási jogát a termék átvételét megelőzően is gyakorolhatja.
A Vevőt az elállási jog minden, a Webáruházban forgalmazott termék tekintetében megilleti,
figyelemmel arra, hogy a Webáruház kínálatában olyan termék vagy szolgáltatás, amely a
45/2014. (II. 16.) Korm. rendelet 29. §-ában felsorolásra került volna az elállási jog alóli
kivételek között, nem szerepel.

3.

A Vevő elállási jogát az ÁSZF 2. számú mellékletében rögzített elállási nyilatkozatminta
megfelelő kitöltésével és Szolgáltató részére történő elküldésével, vagy pedig erre vonatkozó
egyértelmű nyilatkozatának a Szolgáltató részére történő megküldésével gyakorolhatja. A
Vevő elállási jogát kizárólag írásban gyakorolhatja. Írásos joggyakorlásnak minősül a postai
úton (ajánlott vagy tértivevényes levélként) a Szolgáltató ÁSZF 1.1. pontban rögzített
levelezési címre történő megküldés, valamint a nyilatkozatminta kitöltését követően annak a
Szolgáltató ÁSZF 1.1. pontjában rögzített e-mail címére történő elküldése.

4.

A Fogyasztó elállási jogának gyakorlását határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a
Vevő nyilatkozatát az ÁSZF 4.2. pontban rögzített határidőn belül elküldte. Ha a
Szolgáltatóhoz az elállási nyilatkozat késve vagy nem érkezik be, úgy Vevőt terheli annak
bizonyításának kötelezettsége, hogy részéről az elállási jogot gyakorló nyilatkozat postán vagy
e-mail útján határidőben megküldésre került.

5.

Amennyiben Vevő elállási jogát e-mailben gyakorolja, úgy azt a Szolgáltató a beérkezést
követően a feladó e-mail címére küldött válaszüzenettel 1 (egy) munkanapon belül
visszaigazolja. Amennyiben Vevő elállási jogát postai úton gyakorolja, úgy azt a Szolgáltató a
beérkezést követően a vásárláskor megadott e-mail címre küldött üzenettel igazolja vissza, az
átvételtől számított 3 (három) munkanapon belül. Ha e-mail cím nem került megadásra a
vásárlás során (pl. telefonos megrendelés), úgy a Szolgáltató a Vevő részére a számlázási
címére küldött postai levéllel igazolja vissza az elállást.

6.

A Vevő az elállása esetén köteles az átvett terméket legkésőbb az elállási nyilatkozat postára
adása vagy e-mail útján történő megküldése napjától számított 14 napon belül visszaküldeni
Szolgáltató ÁSZF 1.1. pontban rögzített levelezési címére. A termék visszaszállításának
közvetlen költségei a Vevőt terhelik, annak megtérítését a Szolgáltatótól nem követelheti. Ez
alól az egyedüli kivételt az az eset képezi, ha az elállási nyilatkozat ÁSZF 4.5. pontjában
rögzített visszaigazolása során a Szolgáltató maga vállalja a termék visszaszállítását. Ebben
az esetben a visszaszállítás költségei a Szolgáltatót terhelik. A Webáruházban forgalmazott
termékeket Vevő postai úton vagy futárszolgálat útján, illetve személyesen a Szolgáltató 4300
Nyírbátor, Zrínyi utca 77. szám alatti üzlethelyiségébe történő szállítással juttathatja vissza

Szolgáltató részére. A Szolgáltató az utánvéttel feladott csomagot technikai okokból nem tudja
befogadni.
A Vevő elállása és a termék visszapostázása esetén a Vevő köteles a csomagolásról a
termék esetleges törékeny jellegére figyelemmel olyan mértékben gondoskodni, hogy a postai,
futárpostai szállítás során abban kár ne keletkezhessen. A visszaküldés során a termékben
keletkezett károkért a Vevő felel, azonban ezen kárigényét átháríthatja a visszaszállítást
végző fuvarozóra (postára, futárpostai tevékenységet végző társaságra).
7.

A Vevő elállása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való
tudomásszerzéstől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Vevő által
ellenszolgáltatásként megfizetett, a termék általános forgalmi adóval növelt vételárát és a
termék Vevő részére történő kiszállításának költségét tartalmazó teljes összeget. A
Szolgáltató főszabály szerint a szerződés teljesítése során a Vevő által választott fizetési
módszerrel téríti vissza a Vevő részére a fenti összeget, amely a Webáruház működési
sajátosságait tekintve jelenleg: átutalás a Vevő azon bankszámlaszámára, amelyről a vételár
a Szolgáltatóhoz megérkezett. Amennyiben Vevő a személyes átvétel során fizette ki az
összeget, úgy Szolgáltató a Vevő részére főszabály szerint postai úton, a megrendelés során
számlázási címként megadott címre téríti vissza a megfizetett összeget. A Vevő az elállási
nyilatkozatában ettől eltérő visszatérítési módot is megjelölhet, ebben az esetben azonban a
visszatérítéshez szükséges adatokat az elállási nyilatkozatminta megfelelő kitöltésével kell a
Szolgáltatóval közölnie. A Vevőt az alkalmazott visszatérítési módtól függetlenül
többletköltség nem terheli. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az elállási
nyilatkozatmintában történő hibás vagy hiányos adatfeltüntetésből eredő esetleges károkért.
A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a fentebb megjelölt összeget, amíg a Vevő a terméket
vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő
közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a Szolgáltatót a visszatartás
joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

8.

A Vevő a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges
használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. A Szolgáltató követelheti
a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges
használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.

9.

A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát a fogyasztó és a vállalkozás kötött
szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés
c) pontja alapján olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása
alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet
egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; ugyane jogszabályhely f) pontja alapján olyan
termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül
más termékkel. A hivatkozott kormányrendelet 29. §-ának (1) bekezdésébe foglalt további
kivételek tekintetében a Webáruház esetén rendelkezni nem szükséges, az e jogszabályhely
fent nem említett pontjaiban foglalt termékeket a Szolgáltató nem forgalmazza.

