
Kedves Vásárlónk! 

Az elállási jog gyakorlásának feltételei és módja 

A távollévők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szabályozása 

értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül indoklás 

nélkül elállhat a szerződéstől, s visszaküldheti a megrendelt termék(ek)et. 

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásának költségén kívül Önt más költség nem terheli, 

a Fe-Só Plast Bt. azonban a nem rendeltetésszerű használatban eredő anyagi kár megtérítésével szemben 

követeléssel élhet. 

Elállási jog gyakorlásának menete 

Amennyiben élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink 

bármelyikén, akár írásban, akár telefonon keresztül. 

Elérhetőségeink: 

� Postacímünk: Fe-Só Plast Bt; 6800 Hódmezővásárhely, Klauzál utca 55. 

�  Telefon, fax: 06 (62) 665-664    � Mobiltelefon: 06 (30) 944-6122 

� e-Mail címünk: info@csabazar.hu 

Postai úton, írásban történő jelzés esetén a postára adás időpontja a mérvadó, telefonos egyeztetésnél 

pedig a hívás időpontja. A megrendelt terméket postai úton vagy futárszolgálat segítségével juttassa 

vissza cégünk címére az elállás közlésétől számított 14 napon belül. 

� Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a vásárlót terhelik, a 

portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni. 

Kérjük, kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű 

használatból eredő károknak megtérítése a vásárlót terheli! A csomag végünkhöz történő beérkezését 

követően két munkatárs előtt kerül kibontásra, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása, a 

későbbiekben felmerülő esetleges félreértések elkerülése érdekében. 

A termék visszaérkezését követő 14 napon belül a Fe-Só Plast Bt. a vásárló által a lenti nyilatkozatban 

megadott bankszámlaszámra visszatéríti a fogyasztó által a termék(ek)ért megfizetett összeget. A 

bankszámlaszám elírása esetén, a fogyasztó számlájára meg nem érkezett összeg miatt felelősséget nem 

tudunk vállalni! 
 

 

Elállási nyilatkozat 

Alulírott ________________________________________, élni kívánok elállási jogommal és visszaküldöm a 

#_______________ rendelésszámmal rendelt termék(ek)et, valamint tudomásul veszem, hogy a 

visszaküldés díja engem terhel. 

Visszaküldés oka (nem kötelező):    a termék    � sérült     � gyári hibás    � meggondoltam magam 

Kérem a rendelt termék(ek)ért fizetett összeget a következő bankszámlaszámra visszautalni: 

        −         −         

 

 

Kelt: ________________________, 20____. _________. _____ 

 

 

_______________________________ 

Vásárló aláírása 
 


