Általános szerződési feltételek
ÁSZF
Általános szerződési feltételek
1. Bevezetés
Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a tulipbag.hu weboldalon (a továbbiakban: webáruház)
elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A webáruház
használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a webáruházban elérhető tájékoztatások
nyújtják. A Felhasználó a webáruház használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF- ben foglaltakat.
1. Általános rendelkezések, a szerződés alanyai
A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban: Szolgáltató) adatai:
Név: Molnárné S. Andrea (egyéni vállalkozó)
Székhely: 1104 Budapest Sörgyár u.21-25.
Adószám: 66415680142
Nyilvántartási szám: 34831972
E- mail cím: tulipbag2011@gmail.com
Telefonszám: 06-30/333-0035
Megrendelő, azaz a Felhasználó: a webáruházban bármely elektronikus szolgáltatásra regisztráló vagy a Szolgáltató részére
megrendelést küldő személyek. (továbbiakban: Felhasználó)
1. Fő tevékenység
Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
1. Felhasználási feltételek
4.1. Felelősség
A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a tulipbag.hu nem vállal felelősséget a
használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott,
továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. A tulipbag.hu kizár
minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős
saját magatartásáért. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a
jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse. A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen
elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak
tekintetében a tulipbag.hu jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget
nem vállal.
1. A honlapon történő vásárlás
5.1. Megrendelés folyamata
A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó
menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. A kategória nevére kattintva a benne
szereplő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és
alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt
tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról. A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni.
A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg. A választott termék a
"Kosárba" gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár
tartalmát jobb fent, a Kosár ikon segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget
kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt az X -szel. A Felhasználó a Küldés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot.
A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a
Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. A megrendelés következő lépéseként a
Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével
ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a
ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb
segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e- mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése
után (pl.: a visszaigazoló e- mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a
Szolgáltató felé. Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés menüpont
segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait
tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.
5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
A Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem kapja ezt meg 48 órán belül a
visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni. A visszaigazoló email tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési
és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.
5.3. A szerződés létrejötte
A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül,
amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti
szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók
jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/ EU irányelvének rendelkezéseit. A szerződés létrejön, miután a Szolgáltató az
automata visszaigazoló e- mailen felül küld a Felhasználó részére egy második e- mailt (külön elfogadó e- mail) 48 órán belül,
amellyel a Felhasználó ajánlatát elfogadja, és így a szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló külön e- mail
megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e- mail 48 órán belüli megérkezésével.
5.4. A szerződés iktatása
A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem
hozzáférhető.
5.5. Számla
A számláinkat a szamlazz.hu rendszere segítségével állítjuk ki letölthető e-számla formátumban és email-ben kerülnek kézbesítésre.

5.6. Fizetés
A fizetés módja történhet:
5.6.1. Utánvéttel
A megrendelt termék(ek) kifizetése a küldött csomag átvételekor átadó részére történik.
5.6.2. Személyes átvétellel
Amennyiben a Vevő a személyes átvételt választotta, lehetősége van e-mailben egyeztetve a terméket a székhelyen átvenni. A
számla minden esetben az áru átadásával egyidejűleg kerül átadásra a Vevő részére.
5.7. Átvételi lehetőségek, Szállítás Szállítási módok:
5.7.1. MPL FUTÁRSZOLGÁLAT
Csomagjaink kiszállítását jelenleg a MPL Futárszolgálat végzi kizárólag munkaidőben. A megrendelő előre egyeztetve megadhatja
munkahelyének címét is kiszállítási címként.
1. Garancia
A termékekre 12 hónap garanciát vállalunk. Amennyiben a termék meghibásodik, elszakad, díjtalanul javításra kerül, de a
visszajuttatás költségei a Vevőt terhelik. A garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra.
1. Panaszkezelés rendje
Webáruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett
teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy
panaszát a Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken
terjesztheti elő:
Név: Molnárné S. Andrea
Levelezési cím: 1104 Budapest Sörgyár u.21-25.
Telefonszám: 06-30/333-0035
E- mail cím: tulipbag2011@gmail.com
Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet,
vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul
jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.
Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról
felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre
bemutatja.
Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az
alábbiak szerint:
A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:
A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben első fokon
a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár
el. A járási hivatalok elérhetőségei: https://jarasinfo.gov.hu
A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van Békéltető Testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Név: Mátyus Mariann
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;
Borsod-Abaúj-Zemplén
Testület

Megyei

Békéltető

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

Baranya Megyei Békéltető Testület

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354,
451-775

Fax száma: (72) 507-152

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bodnár József

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

Budapesti Békéltető Testület

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (1) 488-2131

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (1) 488-2186

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dr. Baranovszky György

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Fejér Megyei Békéltető Testület

Győr-Moson-Sopron
Megyei
Békéltető
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
4-6.
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (52) 500-749
Telefonszáma: (22) 510-310
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (52) 500-720
Fax száma: (22) 510-312
Fax száma: (96) 520-218
Név: Dr. Hajnal Zsolt
Név: Kirst László
Név: Horváth László
E-mail cím: info@hbkik.hu;
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;
Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Jász-Nagykun-Szolnok
Testület

Megyei

Békéltető Komárom-Esztergom
Testület

Megyei

Békéltető

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Telefonszáma: (56) 510-610

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (36) 323-615

Fax száma: (56) 370-005

Fax száma: (34) 316-259

Név: Pintérné Dobó Tünde

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

E-mail cím: tunde@hkik.hu;

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

Pest Megyei Békéltető Testület
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Telefonszám: (32) 520-860

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. Somogy Megyei Békéltető Testület
em. 240.
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (32) 520-862

Fax száma: (1)-269-0703

Fax száma: (82) 501-046

Név: Dr. Pongó Erik

Név: dr. Csanádi Károly

Név: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: nkik@nkik.hu;

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

E-mail cím: skik@skik.hu;

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Testület

Megyei

Békéltető

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Megyei Békéltető Testület

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (74) 411-661

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (74) 411-456

Fax száma: (94) 316-936

Név: Mátyás Tibor

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu;

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (88) 429-008

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (88) 412-150

Fax száma: (92) 550-525

Név: Dr. Óvári László

Név: dr. Koczka Csaba

E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu;

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu;

A Békéltető Testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy
megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az
ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A
békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő
kötelezettségekkel kapcsolatban.
Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a
Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület illetékes.
A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű
regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát
a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: https://ec.europa.eu/odr
Szolgáltatót a Békéltető Testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni
a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben
a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van
bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének
felajánlására terjed ki.
1. Egyéb
9.1. ÁSZF, árak módosítása
A Szolgáltató jelen ÁSZFet, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal
bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő
tranzakciókra érvényes.
9.2. Technikai korlátok
A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását,
különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési
hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.
1. Garancia
10.1. Vásárlástól való elállás joga
Elállási jog (45/2014.(II.26.) Korm. rendelet)
Jogszabály alapján indoklás nélkül, elállási jog illeti meg a fogyasztókat. Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14
nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. A fogyasztó
az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni
(például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Molnárné Sági Andrea - 1104 Budapest
Sörgyár u.21-25.címre. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Ön határidőben gyakorolja
elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. A fogyasztónak a terméket
haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatni a terméket.
A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát:
A Kormányrendelet 29. § alapján:
1. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát
2. 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;
3. b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20.
§ (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
4. 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;
5. d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
6. e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után
nem küldhető vissza;
7. f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
8. g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci
ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés
teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
9. h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős
javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
10. i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az
átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
11. j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
12. k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
13. l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés
vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott
teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
14. m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes
beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről,
hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.
(2) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. § szerinti jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a
karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.
Vásárlástól való elállás esetén az eladó köteles a termékért kifizetett vételárat visszatéríteni a vásárlónak. A visszatérítés a szállítási
költségre nem vonatkozik, valamint a termék visszajuttatásának költsége is a vevőt terheli.
1. Záró rendelkezések
2. 1.1. Az ÁSZF a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő megrendelő között létrejövő jogviszony általános feltételeit
tartalmazzák. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően, a Szolgáltató webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor
hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, különösen a Polgári Törvénykönyvben, az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamit az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvényben, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben
foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.
3.
Mellékletek:
1. Elállási nyilatkozatminta
ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI NYILATKOZATMINTA (45/2014 (II.26.) KORM. RENDELET)
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
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Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az
alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
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