
SZERZŐDÉSTŐL	VALÓ	ELÁLLÁS	
Megrendelés száma *: 

Vezeték- és keresztnév*: 

Lakcím (utca, házszám, város, ir.szám)*: 

Kapcsolat (e-mail, mobil)*: 

A házaló ügynöki és postázó értékesítés terén érvényes fogyasztóvédelemről szóló 102/2014 sz. törvény. 7. és következő §-ainak 
rendelkezései és későbbi módosításai értelmében elállok a RESIZE s.r.o. vállalattal, székhely: Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava, stat. 
számjel: 51477599 (a továbbiakban eladó), kötött szerződéstől. 

Banki utalással (adja meg a számlaszámot)*: 

A vételi számla száma és a vásárlás dátuma: 

A vásárolt áru megnevezése: 

A vásárolt áru gyártási száma: 

1.  A fogyasztó az áru átvételétől vagy a szolgáltatás nyújtásáról szóló szerződés megkötésétől számított 14 napon belül jogosult 

indoklás nélkül elállni a szerződéstől, ha az eladó időben és szabályszerűen teljesítette a 102/2014 törvény 7. § szerinti tájékoztatási 

kötelezettségét. A fogyasztó jogosult ezen a határidőn belül az átvétel után kicsomagolni és az áru jellegének, tulajdonságainak és 

működésének megállapítása miatt szükséges mértékben kipróbálni az árut hasonló módon, mint a hagyományos üzlethelyiségben való 

vásárlásko. A fogyasztó felelős az áru értékének bármilyen csökkenéséért. Az ebben a részben megállapított rendelkezések kifejezetten 

nem vonatkoznak a jogi személyekre és a vállalkozó természetes személyekre, valamint azokra a nem vállalkozó természetes személyekre, 

akik nem teljesítik a 102/2014 sz. törvény által előírtakat. 

2. A fogyasztó kizárólag írásban érvényesíti a szerződéstől való elállási jogát, mégpedig a www.kertre.hu, Expande- RESIZE, East Gate 
Business park B1 - Magyar Posta, Fót 2151, Hungaryi. Magyarország postai címre elküldött ajánlott levél útján, vagy az írásbeli elállási 
nyilatkozatnak az átvételi kirendeltségen való személyes átadásával a www.kertre.hu, Expandeco - RESIZE East Gate Business park B1
- Magyar Posta, Fót 2151, Hungary, esetleg emailben az bolt@kertre.hu címre.
A szerződéstől való írásbeli elállás céljára a fogyasztó használhatja a “szerződéstől való elállás” űrlapot. 
A szerződéstől való elállás határideje változatlan, ha a szerződéstől való írásbeli elállást legkésőbb a postai elküldési határidő utolsó 
napján adják át. FIGYELEM!  Túlméretes csomagokat ezen a címen nem tudunk elfogadni. Az áru elküldése előtt lépjen velünk 
kapcsolatba a szerződés elállása érdekében!  A budapesti címen nem lehetséges cserét és reklamációt intézni,  mindössze visszaküldési 
gyűjtőpontként szolgál. Erre a címre nem lehet személyessen attadni a csomagokat csak postán vagy futárral.

3.  Javasoljuk biztosítás kötését az árura. Utánvéttel küldött küldeményeket nem veszünk át. Az áru vételárát a törvényes előírásoknak 

megfelelően legkésőbb 14 napon belül az Ön által megadott bankszámlára való átutalással térítjük vissza (amennyiben nem állapodunk meg 

másképpen). 

4. Abban az esetben, ha a fogyasztó eláll a szerződéstől és az árut csökkent értékűen, használtan, rongáltan vagy hiánzosan kézbesíti az 

eladónak, a fogyasztó megtéríti az eladónak az áru javításából és eredeti állapotába való visszaállításából eredő költségeket. 

Figyelmeztetjük Önt, hogy az adásvételi szerződéstől való elállás esetén felelős az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének 

megállapítására előírttól eltérő kezelése miatt az áruban annak kikézbesítése és visszaküldésének pillanata között eltelt időben 

bekövetkezett bármilyen értékcsökkenéséért. Az így * jelzett mezők kitöltése kötelező! 

Kelt .........................ban, a ................ napon 

---------------------------- 

Az ügyfél aláírása 
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