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ELÁLLÁSI NYILATKOZAT 

Fogyasztónak minősülő Vásárló 14 napon belüli elállása esetére 
 

Címzett: RUSCONA s.r.o., Železničná 461/10, 987 01 Poltár, Slovenská republika 

E-mail cím: info@ruscona.hu 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/-ek adásvételére irányuló szerződés kapcsán: 

A termék(ek) felsorolása: 

Név: .................................................................................................................................................................................       Darabszám: .................. 

Név: .............................................................................................. ...................................................................................       Darabszám: .................. 

Név: ............................................................................................................................. ....................................................      Darabszám: .................. 

Név: ............................................................................................................................. ....................................................      Darabszám: .................. 

Név: ............................................................................................................................. ....................................................      Darabszám: .................. 

Számla sorszáma: ............................................................................................................................. ...................................................................... 

Számla kiállításának időpontja (szerződéskötés időpontja): ..........................................................................................................................  

Fogyasztó neve: ............................................................................................................................. ......................................................................... 

Fogyasztó címe: ..................................................................................................................................................................... .................................       

Bankszámlaszáma, ahova a visszautalást kéri: ..................................................................................................................................................        

Számlatulajdonos neve: ............................................................................................................................. ...........................................................       

Részletes feltételek: ............................................................................................................................. ..................................................................       

1. Amennyiben a Vásárló a termék kiszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt a termék kézhezvételét követő 14 munkanapon belül, 

indoklás nélkül megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon. (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 feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát.) 

2. A kézhezvétel időpontja a futártól/postástól történő átvétel időpontja. Az átvétel időpontja a számlával bizonyítható. 

3. Az elállás jelzésével egyidejűleg gondoskodnia kell a termék mihamarabbi visszajuttatásáról. A megrendelt terméket postai úton, vagy 

futárszolgálat segítségével juttassa vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült 

költségek a Vásárlót terhelik, az utánvéttel küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni. Igény szerint cégünkkel 

szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási szándékáról, annak díját a csomag feladásakor a futárnak kell megfizetni. 

4. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell visszajuttatnia a Webáruház címére. A Webáruház kizárólag új állapotú (sérülésmentes, 

hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Abban az esetben, ha a terméket 

kibontották nem vállaljuk a termék visszavásárlását. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, 

a termék visszajuttatásáról azonban a Vásárlónak kell gondoskodnia. 

5. A csomag Webáruházhoz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött 

termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség (például, hogy a visszaküldött 

termék sérült, vagy hiányos volt). 

6. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a Webáruház kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a  

hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, az elállástól számított 30 napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló által 

megadott bankszámlára, vagy a Vásárlóval történő előzetes megbeszélés alapján, postai úton fizeti vissza. 

https://ruscona.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek

 

Dátum: ................

.................................... 
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