
Elállási/Felmondási nyilatkozat 

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 

 

Címzett: Egy Coll Kft. 

6000 Kecskemét 

Szent Miklós u. 19/B 

Tel: 76/322-199 

E-mail: info@szerelvenyhaz.hu 

 

Alulírott ………………………………………………………kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az 

alábbi termékek adásvételére irányuló szerződés tekintetében: 

 

Termékek megnevezése: ……………………………………………………………. 

Megrendelés/számla száma: ………………………………………………………. 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………….. 

 

 

A fogyasztó neve: …………………………………………………………………….. 

 

A fogyasztó címe: …………………………………………………………………….. 

 

A fogyasztó aláírása: ………………………………………………………………… 

 

Kelt: …………….év ………………. hó …………….. nap 

 

Elállás joga: 

 

Minden fogyasztónak (természetes személynek) a termék átvételétől számított 14 (naptári) napon belül 

indoklás nélküli elállási joga van. Vásárlónk az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az 

árut átvette.  

 

A termék adásvételére irányuló szerződés esetén a fogyasztó az elállási jogát már a szerződés megkötése és 

a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolja, azonban ezt köteles jelezni. Amennyiben ez nem 

történik meg, a már feladott küldemény szállítási díja megfizettetésére kerül. 

 

 

Az elállási jog részletei: 

 

- Az elállási jog néhány, a jogszabály által felsorolt kivételtől eltekintve minden termékre vonatkozik, ami 

hiánytalanul (minden tartozékával) érkezik vissza az Egy Coll Kft. telephelyére. (6000 Kecskemét, Szent 

Miklós utca 19/B.) 



 

- A termék adásvételére irányuló szerződés esetén a fogyasztó az elállási jogát már a szerződés megkötése és 

a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolja. 

 

- Felhívjuk figyelmét, hogy a fogyasztó az elállási joga gyakorlása előtt a terméket csak annak jellege, 

tulajdonságai, és működése megállapításához szükséges mértékben használhatja. Az ezt meghaladó 

használatból eredő értékcsökkenést elállási joga gyakorlását követően köteles megtéríteni üzletünknek. 

 

- Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a Vásárlónknak saját költségén kell 

gondoskodnia, és az elállás bejelentésétől számított legkésőbb 14 napon belül visszaküldeni saját költségén 

az Egy Coll Kft részére. Kérjük, az elállással érintett terméket utánvétellel ne küldje vissza részünkre, mivel 

utánvétes csomagokat cégünk nem vesz át. 

 

- Elállásra vonatkozó igényét írásban vagy személyesen kell bejelentenie. Írásban történő elállás esetén az 

elállási nyilatkozatot kell a termék átvételétől számított 14 (naptári) napon belül elküldeni 

Ügyfélszolgálatunk részére. Az elállási jog bejelentését az alábbi Elállási/Felmondási nyilatkozat 

kitöltésével egyszerűen megteheti, de természetesen saját megfogalmazású nyilatkozatban is élhet elállási 

jogával. 

 

- Az áru ellenértékét az elállásról való tudomásszerzést követő 14 napon belül fizetjük vissza, azzal a 

feltétellel, hogy a visszafizetésig a terméket vevő az Egy Coll Kft részére visszajuttatja. Addig az időpontig 

ugyanis az Egy Coll Kft. a vételár visszafizetését visszatarthatja. A teljes vételár visszafizetése (járulékos 

költségekkel, pl. szállítási díjjal együtt) azonos fizetési móddal történik, mint ahogy a vételár a 

megrendeléskor kiegyenlítésre került, illetve igény szerint átutaljuk a vevő által megadott bankszámlára. 

 

- A biztonságos csomagolás és áruvédelem érdekében, kérjük, lehetőség szerint a készülék eredeti 

csomagolásában juttassa vissza ügyfélszolgálatunkra a készüléket.  

 

- Az Egy Coll Kft. üzlethelyiségében személyesen vásárolt árukra nem vonatkozik az elállási jog. 

 

 

Nem gyakorolhatja elállási jogát továbbá: 

 

- a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően 

- 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; - 

romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 

- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást 

követő felbontása után nem küldhető vissza; 

- olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más 

termékkel; 

- lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele 

tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;  

- a jogszabályok által meghatározott további esetekben. 


