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ELÁLLÁS JOGA 

 
 
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a 
fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. 
(II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Vevő a megrendelt termék 
kézhezvételétől számított 14 napon belül indokolás (külön magyarázat) nélkül elállhat 
a szerződéstől a honlapon található „elállási nyilatkozat minta” felhasználásával 
(megnyitáshoz kattintson ide), vagy bármely egyéb erre vonatkozó egyértelmű 
nyilatkozata útján.  
Vevő ezen jogát már a szerződés megkötésének a napjától kezdve gyakorolhatja. 
Jelen tájékoztató hiányában Vevő a termék kézhezvételétől számított 1 év elteltéig 
jogosult gyakorolni az elállási jogát. 
 
A termék visszaküldésének költségét a Vevőnek kell viselnie, a Vállalkozás nem vállalja e 
költség viselését. 
 
Az elállási jog gyakorlása esetén a Vevőt a termék visszajuttatásának költségén kívül 
más költség nem terheli. Amennyiben Vevő nem a legkevésbé költséges fuvarozási 
módot választja, az így adódó többletköltség megtérítését a Vállalkozás nem vállalja.  
Vállalkozás követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár 
megtérítését.  
 
Nem illeti meg az elállási jog Vevőt olyan termék esetén, mely Vevő személyéhez 
kötötten, egyedileg Vevő utasításai és igényei alapján vagy kifejezett kérésére, 
és/vagy személyre szabott speciális méretre lett elkészítve! 
 
Vállalkozás az elállásról való tudomásszerzést követően a fenti jogszabályok értelmében 
haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Vevő 
részére, beleértve a kiszállítási díjat is. 
 
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési 
módot alkalmazunk, kivéve, ha Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a 
hozzájárulását adja. Akármelyik visszatérítési mód kerül alkalmazásra, a Vevőt 
semmilyen többletköltség nem terheli. 
 
Vevő köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására 
vonatkozó értesítés Vállalkozás részére történő megküldésétől számított legkésőbb 14 
napon belül visszaküldeni. 
 
Vevő akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi a 
terméket a Vállalkozás részére. A Vállalkozásnak nem áll módjában utánvétes csomagot 
átvenni! 
 
Vevő felelősségre vonható a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a 
termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől 
eltérő kezelés miatt, azaz a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be.  
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Vállalkozás fenntartja a jogot továbbá arra, hogy a Vevő által visszaküldött 
termékek használatából eredő esetleges értékcsökkenést is elszámolja a Vevő 
terhére. 
 
A vételár és a kiszállítási költség visszatérítését Vállalkozás mindaddig visszatarthatja, 
amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Vevő bizonyítékot nem szolgáltatott arra 
vonatkozóan, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe 
venni. 
 
Amennyiben Vevő élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Vállalkozás 
elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a honlapon található „elállási nyilatkozat 
minta” segítségével is), vagy bármely egyéb erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata 
útján. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük 
figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai 
úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el 
Vállalkozás. 
 
Vevőnek kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem 
rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vevőt terheli! A termék 
visszaérkezését követően a Vállalkozás az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési 
móddal egyező fizetési módon – kivéve, ha Vevő más fizetési mód igénybevételéhez 
kifejezetten hozzájárul – téríti vissza a termék árát a kiszállítási költséggel együtt.  
 
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. 
(II.26.) Korm. rendelet itt érhető el. 
 
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el. 
  
Vevő egyéb panaszával is megkeresheti Vállalkozást a jelen Általános Szerződési 
Feltételekben található elérhetőségeken. 
 
Az elállási jog nem illeti meg az olyan vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a 
szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljárva köt szerződést a 
Vállalkozással. 
 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:HU:PDF

