
ELÁLLÁS A TÁVOLBAN KÖTÖTT ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL

VÁSÁRLÓ: ELADÓ:

vásárló aláírása
* jelölt mezők kitöltése kötelező

A távolban vagy a telephelyen kívül kötött szerződés alapján történő áruértékesítés vagy szolgáltatás során fennálló fogyasztóvédelemről és egyes törvények
módosításáról és kiegészítéséről szóló T.t. 102/2014 sz. törvény 7 § és tov. értelmében

Keresztnév és vezetéknév*:

Utca és házszám*:

Város*:

Irányítószám*:

Telefonszám*:

E-mail:

Vállalat: Csomagküldő (TimeStore.hu) W25 s.r.o.

Utca és házszám:

Város:

Irányítószám:

Telefonszám:

E-mail:

Azonosító: Adószám:

Teve utca 60

Budapest

1139

+36 199 89 709

timestore@timestore.hu

50 775 855 SK 2120470517

Kelt napon

Az áru kézbesítési idõpontja (átvétel idõpontja)*:

Számla száma*:Megrendelés száma*:

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi szerzõdés tekintetében

a visszaküldött termék
megnevezése és darabszáma
(ha csak a szerzõdés egy
része képezi az elállási
nyilatkozat tárgyát)

 Kérem, hogy térítsék vissza: a számla teljes összegét (a számlán szereplő minden termék tárgya az elállási nyilatkozatnak)

a számla rész-összegét (a számlán szereplõ bizonyos termék tárgya csak az elállási nyilatkozatnak)

Elállási nyilatkozat

Áru

Eredeti számla

Kiegészítő (Ajándék)

Küldemény összesítése:

FtA visszatérítendő összeg*:

A visszatérítendő összeget a következő bankszámlaszámra kérem.
Bankszámlaszám IBAN formátumban*:

Amennyiben a küldemény nem tartalmazza a megvásárolt árut, az eladó nem köteles az elállástól számítva 14 napon belül visszautalni a
számla ellenértékét mindaddig, amíg az adott árut nem kapja vissza, vagy annak feladása nem lesz igazolva.
A vásárló köteles elállástól számítva legkésőbb 14 napon belül visszaküldeni az árut az eladónak.

ELADÓ MEGJEGYZÉSEI

Elállási nyilatkozat átvételének időpontja: Áru átvételének időpontja:
(ha az elállási nyilatkozat korábban e-mailben megérkezett)


ELÁLLÁS A TÁVOLBAN KÖTÖTT ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL
VÁSÁRLÓ:
ELADÓ:
vásárló aláírása
* jelölt mezők kitöltése kötelező
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