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ELÁLLÁSI NYILATKOZAT (Kérjük nyomtatott betűvel kitölteni!)

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés
tekintetében:
Fogyasztó neve*:
Fogyasztó címe*:
Fogyasztó telefonszáma:
Rendelésszám:
Számlaszám:
Termék(ek) cikkszáma:
Termék(ek) vételára:
Szerződéskötés napja*:
Átvétel napja*:
Hozzájárulok, hogy a Szinga Sport Kft. a vételár visszatérítését banki átutalással teljesítse:
IGEN

NEM

(a megfelelő választ kérjük aláhúzással vagy bekarikázással jelölni!)
Bankszámlaszám:
Számlatulajdonos:
Lakcím:
Számlavezető bank:

Alulírott a jelen nyilatkozat túloldalán található, az elállási jog gyakorlásához kapcsolódó tájékoztatást
elolvastam, és azt megértettem. A fenti adatok hiánytalanok, és a valóságnak megfelelőek.
Kelt:

, 20

.

Vásárló aláírása

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező!

.

Tisztelt Vásárló!
Ön 14 (tizennégy) naptári napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Sportfactory webáruház igénybevételével
megkötött szerződéstől.
Az elállási határidő
a) attól a naptól számított 14 (tizennégy) naptári nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a
fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;
c) több termék egyidejű vásárlásakor attól a naptól számított 14 (tizennégy) naptári nap elteltével jár le, amelyen Ön
vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi;
d) több tételből vagy darabból álló termék vásárlásakor attól a naptól számított 14 (tizennégy) naptári nap elteltével
jár el, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot
átveszi.
Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán,
vagy elektronikus levélben) a fejlécben megjelölt Sportfactory webshop elérhetőségre. Ebből a célból felhasználhatja a
mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is. Amennyiben az elállási jog gyakorlására nem a mellékelt mintát használja fel, a
nyilatkozat egyértelmű, ha az tartalmazza az elállási nyilatkozaton túlmenően legalább az Ön nevét, a szállítási címet, a
szerződéskötés és a termék(ek) átvételének időpontját.
Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.
Az elállás joghatásai:
Ha Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14
(tizennégy) naptári napon belül a Szinga Sport Kft. az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a
szállítási díjat is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön a Szinga Sport Kft. által
felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott.) Szolgáltató részére történő
visszaküldésének kiszállításának költségeit az Ügyfél köteles viselni. Az Ügyfél a megrendelt terméke(ke)t – az előzőek
szerinti határidőn belül, de kizárólag személyesen – a Szolgáltató bármely üzletébe is eljuttathatja, azonban ebben az
esetben köteles viselni a termék(ek)nek a leadás helyéről a Szolgáltató terméke(ke)t számlázó üzletébe történő
szállításának költségét, amely bruttó 690 Ft. Ezen szállítási díjat az Ügyfél a termék(ek)nek a Szolgáltató részére történő
személyes átadásával egyidejűleg köteles megfizetni. A Szinga Sport Kft. a visszatérítés során az eredeti ügylet során
alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Ön a banki átutalás igénybevételéhez
kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem
terheli.
Ön köteles a Szinga Sport Kft. részére a terméke(ke)t indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási
nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül a Sportfactory webshop részére postai úton /
futárszolgálat igénybevételével visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 (tizennégy) napos határidő
letelte előtt elküldi a terméke(ke)t. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható
felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és
működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
A cipős doboz a termék elválaszthatatlan része, visszaküldéskor kérjük, hogy lehetőség szerint az eredeti csomagolást
használja fel.
A Szinga Sport Kft. a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméke(ke)t, vagy Ön nem
igazolta, hogy az(oka)t visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg Önt az
elállási jog olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást
követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. fehérnemű, fürdőruha). Elállási joggal kizárólag a szakmája,
foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy rendelkezik, aki árut vesz, rendel, kap,
használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje, azaz a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény értelmében fogyasztónak minősül.

Szinga Sport Kft.

