Elállási Nyilatkozat
45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján

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

Az ön által megrendelt termék vásárlásától az átvételtől számított 14 napon belül
indoklás nélkül elállhat, amennyiben a terméken és a nyilatkozaton semmilyen
elállástól való kizáró okot nem találunk. A beérkezéstől számított 14 napon belül
visszautaljuk a termék vételárát.

Fogyasztó adatai:
Név:
Cím:

A fogyasztó az elállás/felmondás jogát nem gyakorolhatja a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések
részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29.§-a értelmében különösen az alábbi esetekben:
(1) A szolgáltatás nyújtására irányuló esetekben a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a
teljesítését a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette hogy a
szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.
(2) Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében melynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem
befolyásolható, az elállási határidő alatt is lehetséges ingadozástól függ.
(3) Olyan nem előre gyártott termék esetében (pl.: Vásárló kérése alapján egyedileg konfigurált termék) amelyet a
fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérése alapján állítottak elő vagy olyan termék esetében, amelyet
egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
(4) olyan zárt csomagolású termék tekintetében amely az egészségvédelmi vagy higéniai okból az átadást követő
felbontása után nem küldhető vissza (pl.: fülhallgató, vércukormérő, kijelzővédő fóliák)
(5) Olyan termék tekintetében amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más
termékekkel
(6) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele
tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó felbontotta a csomagolását

Email cím:
Telefonszám:
Bankszámlaszám:
Bankszámla tulajdonos neve:

Termék(ek) adatai:
Számlaszám/Rendelésszám:

Elállási jogot kizárólag fogyasztó (magánszemély) gyakorolhat, az elállási jog cégek esetében nem gyakorolható.

Termék állapota:

[ ] Bontatlan

[ ] Bontott, sértetlen

[ ] Bontott, sérült

(Jól olvasható nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni, a termékre megfelelő állapotleírást “X”-el jelölni
szíveskedjék!)

Alulírottként kijelentem, hogy a 14 napon belüli elállási jogomat gyakorlom és
kérem, hogy a termék vételárát utalják át az általam fent megadott
bankszámlaszámra.

Hely, Dátum:

Fogyasztó aláírása:

Ezt a nyilatkozatot aláírva a termék(ek)kel együtt eredeti csomagolásukkal és
számlájukkal juttassa el székhelyünkre:
iCentre Hungary Kft. 1117 Budapest Gábor Dénes utca 4 C. ép. fszt.
Segítség a kitöltésben, vásárlásban: +36 1 439 3333, webshop@icentre.hu

