
 

A részletes Vásárlói tájékoztatónkat megtalálja a www.orawebaruhaz.hu www.casio.bolt.hu www.ongyujto.com 

www.ongyujtos.hu www.edeshazam.hu  weboldalunk „üzletszabályzat” menüpontjában. 

Előfordulhat, hogy a webáruházban kiválasztott termék mégsem olyan a valóságban, mint amilyet Ön 

szeretett volna, ezért Ön élhet az elállás jogával. 

Az elállási jog gyakorlásának feltételei és módja 

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében 

a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat 

a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. 

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásának költségén kívül Önt más költség nem terheli, a 
Vivien 2002 Bt. azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár 
megtérítését. 
 
Elállási jog gyakorlásának menete 
Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink 
valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás 
időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. 
Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel a csomagot, így tudja igazolni 
a postára adás dátumát. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa 
vissza a cégünk címére.  
 
Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a 
portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! 
 
Igény szerint cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási szándékáról, annak 
díját a csomag feladásakor a futárnak kell megfizetni. Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű 
használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót 
terheli! A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, 2 kolléga előtt kerül a csomag kibontásra, 
illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések 
elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt) 
 
A termék visszaérkezését követő 14 napon belül a Vivien 2002 Bt. a Vásárló által megadott bankszámla 
számra visszatéríti a termék vételárát. Ha a bankszámlaszám rosszul lett megadva a felelősség a vásárlóé! 

Elállási nyilatkozat 

Alulírott                                                                                    , élek az elállási jogommal és visszaküldöm a                                                                                                                       

rendelési számú csomagot. 

Tudomásul veszem, hogy a visszaszállítás díja engem terhel. 

Kérem a mellékelt számlán lévő összeget a következő bankszámlaszámra átutalni: 

 

Kelt:                                                                                                  

                                                                                                                                       Vásárló aláírása                                                      
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