
ELÁLLÁSI NYILATKOZAT
Fogyasztó

Név és vezetéknév

Cím

Telefon E-mail  

Kijelentem, hogy ezúton elállok az adásvételi szerződéstől az alábbiakban 
meghatározott termék vonatkozásában.

Megrendelés dátuma Rendelésszám  

Visszaküldött termék

Az árukat hiánytalanul, lehetőleg eredeti csomagolásukban kell visszaküldeni. Nem mutathatja kopás vagy sérülés jeleit. Kopás 
vagy sérülés esetén az áru árát csökkentjük az eredeti állapot helyreállításának költségeivel.

A visszatérítés módja

   A megrendelést bankkártyával fizettem, az összeget visszautalták a kártyára - nem kellett kitölteni a 

          számlaszámot. 

   A megrendelést utánvéttel vagy banki átutalással fizettem ki, az összeget a számlaszámra (IBAN) kell

          visszautalni:                     

Ha egy terméket szeretne kicserélni (pl. nem megfelelő ruhaméret), kérjük, hozzon létre egy új megrendelést a 
kívánt termékre. Ez a leggyorsabb módja várakozás nélkül. 
Az ezen a nyomtatványon felsorolt visszaküldött árukat haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatérítjük 
Önnek.

   Napon                        Napon  

                       Fogyasztó aláírása             Az ArmaPro s.r.o. nevében átvette
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Információ a fogyasztó elállási jogáról 

Az ArmaPro s.r.o. társasággal, melynek székhelye Pardubice, Bartoňova 925, 53012 Pardubice, bejegyezésre került a 
Megyei Bíróság Hradec Králové által a C 33351 szám alatt, cégjegyzékszám 02747758 ( továbbiakban mint 
„ArmaPro s.r.o.“ vagy „Eladó“) távolról (elsősorban internetes áruházon keresztül) megkötött, áruk szállítására vagy 
szolgáltatásnyújtására irányuló szerződésre (továbbiakban mint "Szerződés") vonatkozóan a vásárló, aki fogyasztó 
(továbbiakban mint "Vevő")jogosult a termék, vagy szállítmány utolsó részének átvételétől számított 14 napon belül 
elállni a Szerződéstől, függetlenül a termék átvételének valamint a fizetés módjától.

A feltüntetett határidő célja, hogy lehetővé tegye a Vevő számára, hogy megfelelő mértékben megismerje a 
termékek jellegét, jellemzőit és működését. Az elállási határidő betartása érdekében elegendő az elállást a 
vonatkozó határidő lejárata előtt elküldeni.

A Vevő jogosult termék kiszállítása előtt is bármikor elállni a szerződéstől.

Az elállási jog gyakorlása érdekében Önnek írásban kell értesítenie az Eladót a jelen szerződésről való elállásáról a 
egyoldalú jogi okirat formájában (írásban vagy e-mailben a shop@airsoftpro.cz címen). A Vevő nem köteles 
megindokolni a szerződéstől való elállást. A kommunikáció megkönnyítése érdekében ajánlott az elállásban 
feltüntetni a vásárlás dátumát vagy a megrendelés /értékesítési bizonylat számát, bankszámla számát és a termék 
visszaküldésének kiválasztott módját.

Használhatja mellékelt Elállási nyilatkozat formanyomtatványt, azonban ez nem feltétlenül szükséges.

Ha eláll a szerződéstől, indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb az elállási értesítés kézhezvételétől számított 14 
napon belül visszajuttatjuk Önnek az összes Öntől beérkezett befizetést, beleértve a szállítási költségeket is (csak 
akkor, ha a teljes megrendelés visszatérítésre kerül, és a választott kézbesítési mód eredményeként felmerülő 
többletköltségeken kívül, amennyiben az eltér az általunk kínált legolcsóbb szokásos kézbesítési módtól.). Az összeg 
azonban csak akkor kerül visszatérítésre, ha a visszaküldött termékek kézhezvétele megtörtént, vagy ha bizonyítani 
tudja a termékek feladását, attól függően, hogy melyik történik meg korábban.

A termék ellenértéke visszatérítésre került a hitel/bankkártyára vagy a PayPal számlájára. Ha a megrendelés banki 
átutalással vagy utánvéttel került kiegyenlítésre, akkor szükséges a bankszámlaszámát megadnia (IBAN szám).
A terméket teljes egészében, lehetőleg az eredeti csomagolásban kell visszajuttatni az eladónak (nem utánvéttel), 
nem lehetnek rajta kopás vagy sérülés jelei. Amennyiben a termék kopás vagy sérülés jeleit mutatja, a termék 
összege csökkentésre kerül a termék eredeti állapotába történő visszaállításának költségeivel.

A visszaküldés költége a Vevőt (fogyasztót) terheli.

A Vevő felel a termékek értékének bármilyen csökkenéséért, amely a termékek bármilyen módon történő 
kezelésével jár, kivéve azt, amely a termékek jellegének és tulajdonságainak megismeréséhez szükséges, beleértve 
azok funkcionalitását is.
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