1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási/Felmondási tájékoztató
Elállási/Felmondási jog
Az új Korm. rendelet értelmében 2014. június 13-tól 14 napon belül vagy jogosult indokolás nélkül elállni ezen
megrendelésedtől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, jogosult vagy 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Ez a dátum az általad
leadott elektronikus megrendelés napjától számolandó.
Ha elállási/felmondási jogoddal élni kívánsz, elállási/felmondási szándékodat tartalmazó egyértelmű nyilatkozatodat köteles vagy eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi
címre: Kuzma Ferenc EV., 1041 Budapest, Istvántelki út 58. IX/27., illetve az Impresszumban megadott elérhetőségekre. Ebből a célból felhasználhatod az itt mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.
Akkor gyakorlod határidőben az elállási/felmondási jogod, ha a fent megjelölt határidő (az elektronikusan leadott megrendeléstől számított 14 nap) lejárta előtt elküldöd elállási/felmondási nyilatkozatod.

Az elállás/felmondás joghatásai
Ha elállsz ettől a megrendeléstől vagy szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatod kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az általad teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve
a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy az általunk felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választottál, ami beletartozik az utánvétel
díja is.) A visszatérítés során az eredeti ügyletben alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulásod adod; e visszatérítési mód
alkalmazásából kifolyólag téged semmilyen többletköltség nem terhel.

Kuzma Ferenc EV

2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási/Felmondási nyilatkozat minta
(Figyelem! Csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltsd ki és juttasd vissza!)

Az elállási /felmondási jog
a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le;
b) termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen
te vagy az általad megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Termék megrendelés esetén
A nyilatkozat aláírásával tudomásul veszed, hogy a visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem
kaptuk a terméket, vagy nem igazoltad, hogy azt visszaküldted: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe
venni.
Megérted, hogy köteles vagy számunkra a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb
elállási nyilatkozatod közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt visszaküldőd a terméket.
A termék visszaküldésének közvetlen költségét te viseled.
Megérted, hogy kizárólag akkor vagy felelősségre vonható a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az
a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó
használat miatt következett be.

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén
Amennyiben te kérted, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondás
esetén köteles vagy megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget.
Hasonlóképpen visszatérítjük az általad nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk
nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

Címzett, ahová az elállási/felmondási nyilatkozatot visszaküldheted: Kuzma Ferenc EV., 1041 Budapest, Istvántelki út 58. IX/27., Tel: 06 (70) 391-2885. Vagy elküldheted az info@aetr.hu email címre is.
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi
termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
(termék vagy szolgáltatás neve) _________________________________________________________________
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ______________________________________________________
A fogyasztó(k) neve: __________________________________________________________________________
A fogyasztó(k) címe:___________________________________________________________________________
A fogyasztó(k) aláírása: ________________________________________________________________________

Kelt: _________________________________

