
1. sz. melléklet

Elállási nyilatkozat

(Kérjük, csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 45/2014. (II. 26.)
Korm. rendelet

Szolgáltatói tájékoztatás
Elállás esetén kérjük olvassa el a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) idevonatkozó
rendelkezéseit.  Kérjük  csak azokat  a  termékeket  küldje  vissza  elállás  esetén,  amiket  az  ÁSZF  9.1.
pontja meghatároz. 

Webáruház adatai termék visszaküldése esetén:
Visszaküldési cím: Napcsillag Kft., 8441 Márkó, Iparos u. 12.
E-mail: info@eurofamily.hu
Telefon: +36 20 777 1088

Amennyiben a Vásárló az elállási jogát a Termék átvételét követően, de törvényes határidőn belül
gyakorolta, és az általa vásárolt termék az ÁSZF 9.1. pontja alapján visszaküldendő, a Szolgáltató a
Vásárló részére visszatérítendő összeget mindaddig visszatartja, amíg a termék beérkezik a Vásárlótól,
a fenti szolgáltatói címre, illetve amíg nem kapunk igazolást a Vásárlótól,  hogy a terméket a fenti
címre visszaküldte. A Vásárló a termék visszaküldéséhez saját költségére tetszőleges szállítási módot
(postai  utat,  futárszolgálatot)  vehet  igénybe.  A  termék(ek)  visszaküldésének  közvetlen  költsége  a
Vásárlót terheli. 

Amennyiben a Vásárló a megrendelése során bankkártyával, illetve előre utalással fizetett, akkor nincs
további teendője, a pénz visszatérítése a Szolgáltató által ismert bankszámlára történik. Amennyiben
készpénzzel  fizetett,  a  Szolgáltató a visszatérítést  a  Vásárló  tulajdonában lévő bankszámlára,  vagy
postai utalványon történő kifizetéssel teljesíti. 

Vásárló elállása
Fenti tájékoztatást tudomásul véve és Szolgáltató ÁSZF-jében foglaltakat megismerve alulírott 
kijelentem, hogy élek elállási jogommal az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés 
tekintetében: 

Termék megnevezése Termék mennyisége

Rendelés száma:   Átvétel időpontja: 

Vásárló neve:    Vásárló címe: 



A termék(ek) vételárának visszatérítését az alábbi bankszámlára kérem:

A bankszámla tulajdonosa:  

Bankszámlaszám:  -  - 

Kérem,  és  hozzájárulok,  hogy  a  Szolgáltató  az  általam  megadott bankszámlára  teljesítse  a
visszatérítést.

Kelt:   

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

Vásárló aláírása

Aláírás kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén szükséges
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