
 

 

ELÁLLÁSI NYILATKOZAT 

 

(Csak a szerződéstől, vásárlástól való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza!) 

 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy 
az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:  

 Szerződéskötés/ átvétel időpontja: 
 A vásárló(k), fogyasztó(k) neve: 
 A vásárló(k), fogyasztó(k) címe: 
 A vásárló(k), fogyasztó(k) aláírása: 

(kizárólag papíron tett nyilatkozat 
esetén szükséges) 

 A vásárlás rendelésszáma: 
 A termék/ek visszaküldésének módja: 

 

 

 

 

 

A Szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 
26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ”Korm. rendelet”) 4. § 10. pontja alapján távollévők között kötött 
szerződésnek minősül. 

A jelen ELÁLLÁSI NYILATKOZATTAL nyilatkozom,  

 hogy a távollévők között kötött szerződéstől a mai napon elállok,  
 a termék(ek) átvételétől számított 14 naptári napon belül elállok,  
 és a termék(ek)et saját költségemen visszajuttatom az EMŐKE Marketing Kft. székhelyére 

(1171 Budapest, Nemesbükk u. 118.). 

Továbbá vásárlóként, fogyasztóként elismerem és tudomásul veszem:  

 hogy a janewebshop.hu oldalon vásárolt termék(ek) vételárát a jelen ELÁLLÁSI NYILATKOZAT 
átvételétől számított 14 naptári napon belül banki úton fizeti vissza a fogyasztónak.  

 hogy a vállalkozás a termék(ek) visszaérkezését (termék mozgás esetén) követően, köteles a 
teljes vételárat visszafizetni, ha teljes mértékben én intéztem, fizettem a visszaszállíttatást. 

 továbbá azt, hogy a termék(ek) jellegének, tulajdonságainak és működésének 
megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt bekövetkezett 
értékcsökkenést köteles vagyok megtéríteni a vállalkozás részére.  

 ugyanakkor, hogy a vállalkozás megtagadhatja a termék(ek) visszavételét, amennyiben nem 
tudom a megfelelő állapotban visszaadni a termék(ek)et a vállalkozás számára, vagyis ha a 
termék(ek) sérült, hibás vagy használt, és a termék(ek) hibájának az oka az általam történő 
átvételt követően és/vagy a hiba nekem vagy harmadik személynek felróhatóan keletkezett. 

 illetve, hogy a vállalkozás megtagadhatja a termék(ek) átvételét, ha azt olyan módon küldöm 
vissza az EMŐKE Marketing Kft. részére, hogy a vállalkozásnak extra, többletköltsége merülhet 
fel. 

Kérem az alábbiak szerint szíveskedjenek a termék(ek) vételárát visszafizetni: 

 bankszámlatulajdonos neve: 
 bankszámlaszám: 
 bank neve:  

 

Kelt:                                    , 


