
 

ELÁLLÁSI NYILATKOZAT 

Fogyasztónak minősülő Vásárló 14 napon belüli elállása esetére 

Címzett: Zsolniker kft., 6723, Szeged, Űrhajós utca 3 

E-mail cím: nailartshop.szeged@gmail.com 

 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés kapcsán: 

A TERMÉK(EK) FELSOROLÁSA: 

 

Név: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….Darabszám: ……………… 

Név: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….Darabszám: ……………… 

Név: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….Darabszám: ……………… 

Név: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….Darabszám: ……………… 

Számla sorszáma: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Számla kiállításának időpontja (szerződéskötés időpontja): ……………………………………………………………………………………… 

Fogyasztó neve: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Fogyasztó címe: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Bankszámla, ahova a visszautalást kéri: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Számlatulajdonos neve: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

RÉSZLETES FELTÉTELEK: 

Az elállási jog csak a FOGYASZTÓI minőségben szerződést kötő vásárlókat illeti meg, szakipari felhasználók esetén nem érvényesíthető, melynek 

részleteit az ÁSZF tartalmazza. A Fogyasztót indoklás nélkül elállási jog illeti meg termék adásvételére irányuló szerződés esetén a fogyasztó, vagy az 

általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül. Ha a fogyasztó elállási jogával 

élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni –postai levélküldeményben vagy elektronikus úton küldött levél 

útján- a jelen dokumentum bevezető részében feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a SZOLGÁLTATÓ részére. Ha a fogyasztó elállt 

szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül, teljes egészében (azaz a 

tartozékokkal, alkatrészekkel és teljes dokumentációval együtt), sértetlenül, tisztán és ha lehetséges az eredeti csomagolásban visszaküldeni. A 

SZOLGÁLTATÓ részére, olyan állapotban, amelyben a terméket megkapta. kérjük, amennyiben lehetősége van, eredeti dobozban visszacsomagolva 

történjen meg a visszaküldés, de minden esetben olyan csomagolásban, ami alkalmas a termék állagának megóvására. Fogyasztási termékekre (pl. 

kozmetikai cikkek) vonatkozó adásvételi szerződéstől csak akkor lehet elállni, ha az adott fogyasztási cikk sértetlen, nem volt használva 

(felbontatlan), és az eredeti, lezárt csomagolásban található. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket határidő 

lejárta előtt a SZOLGÁLTATÓ részére elküldi. A fogyasztót terheli a TERMÉK visszaküldésének közvetlen költsége. A SZOLGÁLTATÓ nem vállalja sem a 

TERMÉK visszaszállítását, sem a visszaszállítás költségének megfizetését. A SZOLGÁLTATÓ AZ UTÁNVÉTELLEN VISSZAKÜLDÖTT CSOMAGOT NEM 

VESZI ÁT. Ha a fogyasztó megfelelően eláll a SZOLGÁLTATÓVAL megkötött szerződéstől és a terméket megfelelő állapotban visszaküldte, a 

SZOLGÁLTATÓ, mielőbb, de legkésőbb 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget.  

 

Dátum: ……………………………………………………………                                                 ….................……………………………………………………… 

                                                                                                                                              Aláírás 

Zsolniker Kft. 

6723, Szeged, Űrhajós utca 3. 

www.zsolnishop.hu 

mailto:nailartshop.szeged@gmail.com

