
 
       

Elállási nyilatkozat 

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 

 

Címzett: 

KATÓFER KFT. LAGUNA LUX FÜRDŐSZOBASZALON 

4030 DEBRECEN, MIKEPÉRCSI ÚT 70. 

e-mail: info@lagunalux.hu 

fax és telefonszám: +36-52-471-007 

 

Alulírott kijelenti, hogy eláll az alábbi áruk adásvételétől: 

 

 

 

Megrendelés időpontja /átvétel időpontja: 

 

 

Fogyasztó(k) neve: 

 

 

Fogyasztó(k) címe: 

 

 

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag írásban történő értesítés esetén): 

 

 

Dátum: 

 



 
       

A 45/2014.(II.26) Kor. rendelet szerint az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között 

kötött szerződés esetén a fogyasztót indokolás nélküli elállási jog illeti meg. 

 

A fogyasztó az elállási jogát a termék adásvételére irányuló szerződés esetében a termék 

átvételének napjától számított tizennégy naptári napon belül gyakorolhatja. A rendelet kimondja 

továbbá, hogy az elállási jogot a szerződés megkötése és a termék átvételének napja közötti 

időszakban is gyakorolhatja a fogyasztó.  

A fogyasztók számára segítségül a jogszabály melléklete tartalmaz egy elállási nyilatkozat 

mintát is, ugyanakkor az elállásra irányuló szándékot nem csak e minta felhasználásával, hanem 

bármilyen, erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozattal jelezheti. 

(A fogyasztót terheli az elállási nyilatkozat megfelelő határidőben történő benyújtásának igazolása, 

így javasolt az elküldött e-mailek másolatát lementeni, képernyőmentés készíteni, vagy a posta úton 

feladott küldeményt tértivevénnyel feladni.) 

A vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 

tizennégy naptári napon belül kell visszatérítenie a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett 

teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is (pl. postaköltség). Ha 

azonban a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási 

módot választott, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.  

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja az 

ellenszolgáltatás összegét, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget 

kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.  

A fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 

tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék 

átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha 

a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A fogyasztó kizárólag a termék 

visszaküldésének közvetlen költségét viseli. 

A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát olyan termék esetében, mely nem előre 

legyártott, hanem személyre szabottan a fogyasztónak, megrendelésére készült. 

 


