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ELÁLLÁS A SZERZŐDÉSTŐL 

 
Vásárló adatait: 
 

Vezeték- és kereszt név:………………………………… 

Telefonszám: ……………………………………………….. 

E-mail cím: …………………………………………………………….. 

Cím:…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

Kijelentem, hogy 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20.§ (2) bekezdése alapján elállok az adásvételi szerződéstől, mely 

a(z).................. (rendelési szám) ..................-án megkötött, az alábbi termékekre vonatkozóan: 

 

 
Hálásak leszünk, ha segít nekünk termékeink minőségének javításában. Csak annyit kell tennie, hogy az alábbi listából kiválasztja a megfelelő visszaküldési okot, és 

beírja a megfelelő betűt a táblázatba. 

L.p.  Termék neve Termék kódja Ár  Mennyiség Visszaküldés oka  

 1.           

 2.           

 3.           

 4.           

 5.           
 

a) Túl kicsi    

b) Túl nagy 

c) Túl széles 

d) Túl szűk 

e) Hibás termék 

f) A megrendeltől eltérő 

g) A leírással nem egyezik 

h) Nem az elvárt minőség 

i) Egyéb, kérjük fejtse ki

 

A terméke(ke)t az alábbi címre küldje vissza: 

CzechLogistic – Born2Be, Győr, Koronczói út 01628/9 hrsz. (DPD DEPO), 9012 
 

 
 

Kérjük, hogy a termékeket sértetlenül, használati nyomok nélkül, az eredeti dobozba csomagolva, ill.  az Áruház szabályzatának 10.§ 1. bekezdése alapján 

meghatározott termékeket juttasa vissza. 

A visszatérítés legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül megtörténik (ha a terméket legkésőbb a második 

munkanapon elküldték részünkre), ellenkező esetben az átvételtől számított 14 napon belül, és a visszaküldés elfogadása a marysini raktárunk részéről.  

A visszatérítés a a termék kifizetésének eredeti módja szerint (pl. : bankkártyával fizetés esetén bankkártyára történő visszautalás) történik, kivéve, ha a vásárló az 

alábbiakban más számlát jelöl meg (utánvét esetén feltétlenül).  

A lenti bankszámlaszám IBAN formátumú, aminek jellemzője, hogy HU karakterrel kezdődik és a a teljes formátuma  a következő  

HU XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX .  

Banktól függően az Ön bankja ezt hívhatja IBAN bankszámlaszámnak, nemzetközi bankszámlaszámnak, EU-s bankszámlaszám. IBAN-nal minden bankszámla 

tulajdonos rendelkezik. Jellemzően az internetes banki felületen (internet bank) elérhető és a legtöbb bank feltünteti ezt. 

HU 

 

Számlatulajdonos adatai (vezeték név, kereszt név, cím): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Jogszerű aláírás: ………………………………………………… 
Kérdés esetén keresen minket, írjon az info@born2be.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 800 1332-es telefonszámon 

mailto:info@born2be.hu

