Tájékoztató elállási jogról
Megrendelőt tizennégy (14) napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Az elállási jog
gyakorlására nyitva álló határidő a megrendelt termék átvételét követő napon kezdődik.
Jelen tájékoztató melléklete egy formanyomtatvány a szerződéstől való elálláshoz. A formanyomtatvány
kitöltése nem feltétele az elállási jog gyakorlásának.
Elállási jog gyakorlása esetén a termék(ek) visszaküldésének költségét Megrendelő viseli, más költség
azonban Megrendelőt nem terhelheti. Eladó követelheti azonban a termék jellegének, tulajdonságainak
és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés
megtérítését.
A megrendelő nem gyakorolhatja elállási jogát:
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően,
ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó
tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által
nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától
függ;
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett
kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére
szabtak;
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az
átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más
termékkel.
Társaságunk a termék visszaérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb a terméknek a Társaság
részére történő visszaérkezésétől számított 14 naptári napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a
Megrendelő részére, amennyiben volt a vásárlás során szállítási díj, és a Vevő a rendelés teljes
rendeléstől eláll, abban az esetben a megfizetett szállítási díj is visszatérítésre kerül. A visszatérítés
összegét Társaságunk mindaddig visszatartja, míg a termék(ek) részünkre vissza nem érkezik. A
visszatérített termékek leellenőrzése után, a Vevő tájékoztatást kap e-mailben. Az Eladó a visszatérítés
során az eredeti fizetési móddal megegyezően visszafizeti a visszatérítendő összeget. Vevőt a
visszafizetésből eredően semmilyen többletköltség nem terheli.
Megrendelő köteles a terméke(ke)t indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására
vonatkozó értesítésnek az Eladó részére történő megküldésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.
A megrendelt terméket postai úton ajánlott küldeményként, vagy futárszolgálat útján juttathatja vissza
Társaságunk részére.

Elállási nyilatkozat
(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa
vissza)
Címzett: Sirály Horgász Webáruház - Sirályáruház Korlátolt Felelősségű
Társaság 7634 Pécs, Sirály utca 49.

Alulírott (Név, lakcím)
kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére
vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó neve:
A fogyasztó címe:
A fogyasztó bankszámlaszáma (ide utaljuk vissza a termék árát):

A fogyasztó aláírása:

Kelt (hely, idő)

