
 
Email: info@elerhetootthon.hu 

Telefon: +36 70 657 8188 

  

Elállási nyilatkozat minta 
a polgári törvénykönyv 1829. §-ának megfelelően az áruk 
kézhezvételétől számított 14 napon belül visszavonhatja a szerződést  

 Vevő (fogyasztó):  Rendelés állapota:  

 Név:            Rendelés szám:  

 Cím:             Rendelés ideje:  

     Kézhezvétel dátuma:  

 E-mail:                  Bank neve:   

 Telefon:      Az Ön számlaszáma: 

 Termék neve: Darab:  
    

    

    

    

    

  

Dátum:  
-------------------------------------------------------       
Vevő (fogyasztó) aláírása 

(csak akkor, ha ezt az űrlapot papír formában küldi el)  



 
Cím a reklamációhoz:  Elérhetőségek::  
elerhetootthon.hu                                                            info@elerhetootthon.hu 
Velké dráhy 74e   +420 778 076 007  
664 61 Opatovice                                               www.elerhetootthon.hu 

Számlázási információk:  
Textilomanie s.r.o Lidická 
700/19, Brno 602 00  
IČ: 04788494, DIČ: CZ04788494  



 

  

Hogyan tudja visszaküldeni az árukat?   

a polgári törvénykönyv 89/2012. sz. törvényének 1829. §-ával összhangban   
     a szerződéstől való elállás az áruk kézhezvételétől számított 14 napon 

belül 
  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

A megvásárolt áru a kézhezvételtől számított 14 napon belül visszaküldhető. Az árut sértetlenül, tisztán 
és épen kell visszaküldeni. 

  
  

  
  Óvatosan csomagolja be a visszaküldendő árut, és ideális esetben helyezze az eredeti 

csomagolásba. Ha a nem rendeltetésszerű használat miatt az áruk sérülnek a szállítás 
során a csomagolásban, akkor nem tudjuk visszatéríteni a vételárat és a szállítási 
költségeket. 

  

Helyezze be a kitöltött szerződés-elállási űrlapot a csomagba, vagy küldje el ezt az 
űrlapot az info@elerhetootthon.hu e-mailre, és illessze hozzá a számla másolatát is. 

  
  

    

  
  

Biztosítsa a szállítmányt a megfelelő értékre, és küldje el a reklamáció címre: 

elerhetootthon.hu, Velké dráhy 74E, Opatovice 664 61 

Szállításkor ne küldjön nekünk utánvétes csomagot! Nem fogadunk el ilyen szállítmányokat. 
  

,  Miután megkaptuk a küldeményt, ellenőrizni fogjuk, hogy nem látható rajta sérülés, kopás 
vagy használat nyomai, és ha minden rendben van, akkor az összeget 14 napon belül 
visszatérítjük a számlájára. 

  
  

A visszatérési feltételek további részletei a weboldalunkon találhatók. 

  e-shop: www.elerhetootthon.hu az üzleti feltételek szakaszban. 

  
  

Visszatérési címke   
  
  

  
(kivághatja ezt a címkét és 
elhelyezheti a csomagra a 
szállított árukkal, amelyet 
visszaküld nekünk).   

Textilomanie s.r.o.   

Velké dráhy 74E   
664 61   Opatovice   

E - mail: info@elerhetootthon.hu   
Mobil: +36 70 657 8188        


