
A vásárolt termék azonosítása és leírása: 

A vételárat a következő bankszámlára kérem visszautalni (IBAN): 

 

 
Eladó 
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 

ELÁLLÁSI NYILATKOZAT 

Vevő 

Krompašská 510/96, 040 11 Košice 
Statisztikai szám: 45258767 
EU adószám: SK2022906292 
E-mail: info@yoopy.hu 
Telefon: +36 18 089 119 

 

Ezennel értesítem, hogy szeretném gyakorolni elállási jogomat az alábbi termék www.yoopy.hu webáruházban, 
távúton történt adásvételére irányuló szerződés tekintetében. 

 

Rendelés száma: Rendelés időpontja: 
Kiszállítás napja (átvétel időpontja): 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

1. Elállás joga 
A megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat ezen szerződéstől. Az elállási jog gyakorlására álló 
idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön, az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket 
átveszi. Az elállási jog gyakorlására álló idő megmarad, amennyiben még ezen időablak eltelte előtt megküldi az elállási nyilatkozatot. 
2. Az elállás következményei 
Elállás esetén visszatérítünk minden szerződéskötéssel kapcsolatos kifizetett összeget, legfőképpen a vételárat a szállítási díjat beleértve.  Ez 
nem vonatkozik arra az esetre, ha nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén     az 
ebből adódó többletköltségre, valamint arra, ha a szerződés részét képezi egy kiegészítő szolgáltatás, mely már teljes mértékben teljesítésre 
került. Az elállási nyilatkozat megérkeztét követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatérítjük a kifizetett összeget. A 
visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha az IBAN- szám és a 
bankszámlaszáma megadásával hozzájárult a bankszámlájára való utalással mindenféle költségek nélkül. 
A kifizetett összeget csak a termék visszaérkezése vagy a termék visszaküldését igazoló dokumentum felmutatása után térítjük meg, 
attól függően, melyik következik be előbb. 
Küldje vissza a terméket vagy hozza el a székhelyünk címére indokolatlan késedelem nélkül és minden esetben, de legkésőbb az elállási jog 
gyakorlásától számított 14 napon belül. A visszaküldés közvetlen költségét Ön viseli. 
Figyelmeztetjük, hogy elállás esetén, a kézbesítéstől a visszaküldésig minden nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért Ön felel. 

 
 

 
  Kelt     

aláírás 
 

Név: 
Utca és házszám: 

Település: 

Irányítószám: 

E-mail: 

Tel. 1: Tel. 2: 
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http://www.yoopy./

