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Ezúton értesítem, hogy elállok a www.svx.hu webáruházban vásárolt, alább felsorolt árukra 
távolról kötött adásvételi szerződéstől.

Megrendelés száma:                                                   Dátum:      

Az áru vásárlónak történő kézbesítésének napja (az átvétel időpontja):      

A vásárolt áru azonosítása és leírása:      

A kért összeget a következő bankszámlaszámra kérem visszautalni (IBAN):      

TÁJÉKOZTATÁS

1. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz való jog
Önnek jogában áll indoklás nélkül elállni jelen adásvételi szerződéstől az áru átvételétől számított 14 napon belül. A szerződéstől való 
elállás határideje 14 nap elteltével jár le attól a naptól számítva, amikor Ön vagy egy Ön által meghatározott harmadik személy, a szállító 
kivételével, átveszi az árut. A szerődéstől való elállás határideje betartásra kerül, ha Ön az adásvételi szerződéstől való elálláshoz való jogának
érvényesítéséről szóló tájékoztatást még az adásvételi szerződéstől való elállás határidejének lejárta előtt elküldi. 

2. A szerződéstől való elállás következményei
Az adásvételi szerződéstől való elállás esetében visszatérítjük Önnek az összes kifizetést, amelyeket Ön az adásvételi szerződés megkötésével 
kapcsolatban kifizetett, különösen a vételárat, beleértve az áru Önhöz való szállításának költségeit. Ez nem vonatkozik a többletköltségekre, 
ha Ön más szállítási módot választott, mint az általunk kínált legolcsóbb általános szállítási mód, sem a kiegészítő szolgáltatások költségeire, 
ha azok a szerződés tárgyát képezték és ha azok teljes szolgáltatására került sor. A kifizetéseket indokolatlan késedelem nélkül 
visszatérítjük Önnek és minden esetben legkésőbb 14 napon belül attól a naptól számítva, amikor kézbesítésre kerül számunkra az Ön 
jelen adásvételi szerződéstől való elállásról szóló értesítése. A kifizetés ugyanolyan módon valósul meg, mint amilyet Ön használt a kifizetés 
során, amennyiben az IBAN száma feltüntetésével nem adta hozzájárulását ahhoz, hogy a kifizetés az Ön bankszámlájára valósuljon meg, 
mégpedig bármilyen további díj számlázása nélkül.
A vásárolt termék kifizetésére azután kerül sor, miután a visszaküldött termék megérkezett a címünkre vagy az áru visszaküldését igazoló 
bizonylat bemutatása után, aszerint, mi következik be korábban.
Küldje vissza nekünk az árut vagy vigye el a cég székhelyének címére indokolatlan késedelem nélkül és minden esetben legkésőbb a 
szerződéstől való elálláshoz való jog érvényesítésének napjától számított 14 napon belül. Az áruvisszaküldés közvetlen költségeit Ön 
viseli. 
Felhívjuk figyelmét, hogy az adásvételi szerződéstől való elállás esetén a törvény értelmében Ön felel az áru értékének bárminemű 
csökkenéséért, amely az árukezelés következménye, az áru kézbesítésétől számítva, annak visszaküldésének pillanatáig, más módon, mint 
ami az áru jellegének, jellemzőinek és működésének meghatározásához szükséges.
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