Elállási jog / 14 napos visszaszolgáltatási garancia
Elállási / Felmondási mintatájékoztató
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Ha a
áru adásvételétől eltérő szerződés esetén a teljesítés megkezdődött, Ön
jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Kivétel a fogyasztó által megadott jellemzőknek megfelelően elkészített,
vagy egyértelműen a fogyasztó személyére szabott áruk értékesítése
esetében.
Egyértelműsítve: webáruházunkban, a rendelésének megfelő méretűre
levágott anyagokat, vagy az előrendelésre önnek beszerzett, illetve
legyártatott árukat elállási joggal nem küldheti vissza.
Az elállási/felmondási határidő:
Az áru adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól
számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által
megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az
árut átveszi.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát
egyértelmű nyilatkozatban (például postai ajánlott levélben, vagy
elektronikus úton, e-mailben küldött üzenet útján) köteles közölni velünk:
Címzett: TextilPont Kft.
2118 Dány, Kossuth utca 46.
E-mail cím: textilpont(kukac)gmail.com
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.
Az elállás/felmondás joghatásai
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, az Ön által kifizetett vételárat
haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának
kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük. Elállás esetén a
vállalkozás nem köteles visszatéríteni a fogyasztónak ez emelt díjú
fuvarozásból eredő többletköltségeket, csak a normál fuvarozási díjat. A
visszatérítés során az eredeti ügyletben alkalmazott fizetési móddal
megegyező fizetési módot használunk. Kivéve, ha Ön más fizetési mód
igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód
alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.
A visszatérítést azonban mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem
kaptuk az árut, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte.
Fontos, hogy a fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy megküldte a
kereskedőnek az elállási jogot gyakorló nyilatkozatát.
Ön köteles a TextilPont Kft. 2118. Dány, Kossuth utca 46. számára az
árut indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának

közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő
betartottnak minősül, ha a 14 napon belül visszakapjuk az árut.
Az áru visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
Ön kizárólag akkor vonható felelősségre az áruban bekövetkezett
értékcsökkenésért, ha azon az áru jellegének, tulajdonságainak
megállapításához szükséges kezelést meghaladó használat vagy
beavatkozás látható (pl. kopás, szakadás, szennyeződés, mosás, vasalás,
méretváltozás, varrás stb).

Elállási / felmondási nyilatkozat minta
Csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és
juttassa vissza!
Címzett: TextilPont Kereskedelmi Kft.
2118 Dány, Kossuth utca 46.
E-mail cím: textilpont(kukac)gmail.com
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk
elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi áru/áruk adásvételére vagy
az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó neve:
A fogyasztó címe:
A fogyasztó aláírása:
Kelt:
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