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Alulı́rott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ ek 
adásvétele tekintetében: 

Termék/ek neve: 
Rendelés dátuma /átvétel 
időpontja: 
Fogyasztó neve: 

Fogyasztó címe: 

Fogyasztó bankszámlaszáma: 

Telefonszám: 

Rendelése száma: 

Számla sorszáma (ha van): 

Hozzájárulok ahhoz, hogy utánvétes/ átutalásos/ online bankkártyás/ 
bankkártyás fizetési mód esetén valamennyi ellenszolgáltatást a következő 
bankszámlaszámra a Zergesport Kft. átutalással fizesse vissza.  

Hibásan, olvashatatlanul megadott bankszámlaszámból adódó téves utalásért a Zergesport 
Kft. a felelősséget kizárja.  

Az elállási nyilatkozat a termék/ ek visszaküldésével kerül érvényességre, így kérjük az elállási 
nyilatkozatot a termék mellé tenni, vagy átküldeni e-mailben. Amennyiben nincs módja nyomtatni, 
úgy az elállási nyilatkozat mintája szerint Ön is leírhatja az elálláshoz szükséges adatokat. 

Keltezés helye, ideje: 

Aláírás 

Elállási/Felmondási tájékoztató  

Ha O� n elállási/felmondási jogával élni kıv́án, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles 
eljuttatni postán vagy elektronikus úton küldött levél útján az alábbi cıḿre: 

Zergsport Kft. | 1035 Budaepst, Szentendrei út 13. | shop@zerge.hu 

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.  
Az elállás/felmondás joghatásai. Fogyasztókra, azaz természetes személyekre vonatkozik az elállási jog. Ha O� n eláll ettől a 
szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az O� n elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számı́tott 14 napon belül 
visszatérı́tjük az O� n által teljesıt́ett valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a házhozszállı́tási költséget is (kivéve azokat a 
többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy O� n az általunk felkı́nált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól 
eltérő fuvarozási/ átvételi / fizetési módot választott.) A visszatérıt́és során átutalásos fizetési módot alkalmazunk, kivéve, 
ha O� n más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérı́tési mód alkalmazásából kifolyólag 
O� nt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérı́tést mindaddig visszatarthatjuk, amı́g vissza nem kaptuk a terméket, 
vagy O� n nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A terméket O� n köteles 
számunkra indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számıt́ott 14 napon belül 
visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.  A 
termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli. O� n kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben 
bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapı́tásához 
szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.  
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