
A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS 

 

(csak akkor töltse ki és küldje el ezt a nyomtatványt, ha el kíván állni a szerződéstől)   

Címzett: TOP1 knihy s.r.o., Partizánska 10, 927 01 Šaľa, Szlovákia, cégazonosító szám: 51 

478 196 

e-mail: info@top1knihy.sk  

Ezúton értesítem, hogy elállok a szóban forgó termék(ek)re vonatkozó szerződéstől: 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

............................................................  

Megrendelés dátuma/átvétel dátuma: 

....................................................................................................  

Vásárlási bizonylat száma: ........................................................................................................  

Fogyasztó családi- és utóneve: .................................................................................................  

Fogyasztó lakcíme: .................................................................................................................... 

A Fogyasztó aláírása (csak akkor, ha ez a formanyomtatvány papíron kerül benyújtásra):  

 

................................................ 

Dátum: ....................................  

 

A FOGYASZTÓ ELÁLLÁSI JOGÁNAK GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS  

ELÁLLÁSI JOG 

1. Ön jogosult 14 napon belül indoklás nélkül elállni ezen szerződéstől. 

 

2. Az elállási határidő 14 nappal azután jár le, hogy Ön vagy az Ön által megjelölt harmadik 

fél - a fuvarozó kivételével - átvette az árut. 

 

3. Az elállási jog gyakorlása esetén kérjük, hogy a szerződéstől való elállásra vonatkozó 

döntéséről egyértelmű nyilatkozatban (pl. ajánlott levélben vagy e-mailben, olvasási igazolás 

kérésével) tájékoztasson minket a következő címen: info@top1knihy.sk . Ehhez használhatja 

a következő címen elérhető elállási formanyomtatvány mintáját:  

https://www.batorgyerek.com/hu/felhasznalasi-feltetelek/ 

 

4. Az elállási határidő megmarad, ha Ön az elállási határidő lejárta előtt értesítést küld az 

elállási jog gyakorlásáról. 

 

A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS KÖVETKEZMÉNYEI 

1. A szerződéstől való elállás esetén visszatérítjük az Ön által a szerződés megkötésével 

kapcsolatban teljesített összes kifizetést, különösen a vételárat, beleértve az áru Önhöz 

történő kiszállításának költségét is. Ez nem vonatkozik a további költségekre, ha Ön az 

általunk kínált legolcsóbb normál szállítási módtól eltérő szállítási módot választott. A 

kifizetéseket indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb attól a naptól számított 14 napon 



belül visszatérítjük Önnek, amikor megkaptuk a szerződéstől való elállásról szóló értesítését 

és a (1) bekezdés szerinti feltétel teljesülésétől. 

 

2. A fizetés ugyanolyan módon történik, amelyet Ön a fizetéskor használt, kivéve, ha más 

fizetési módhoz kifejezetten nem járult hozzá, minden további költség nélkül. 

3. A megvásárolt áru ellenértékét a visszaküldött áru címünkre történő visszaszállításakor 

vagy a visszaküldést igazoló bizonylat bemutatásakor visszatérítjük Önnek, attól függően, 

hogy melyik következik be előbb. 


