ELÁLLÁSI / FELMONDÁSI NYILATKOZAT
A DIGITER-IT HUNGARY KFT. WEBÁRUHÁZÁBÓL VÁSÁROLT
TERMÉK VONATKOZÁSÁBAN

Név:

________________________________________________

Lakcím:

________________________________________________

Regisztrált e-mail cím:

________________________________________________

Telefonszám:

________________________________________________

A DIGITER-IT Hungary Kft. webáruházának vásárlójaként (annak törvényes
képviselőjeként) a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ában írt jogommal élve elállok / felmondom
az alábbi szerződést:
Szerződés száma (amennyiben volt):

____________________________________

Kiállított számla száma:

____________________________________

A túloldalom található tájékoztatóban foglaltakat megértettem.
Kelt: ______________________
______________________________
Elállási/felmondási jogot gyakorló
aláírása

TÁJÉKOZTATÓ
Az elállási nyilatkozatát a Szolgáltatói adatok között feltüntetett telefonszámon, postai vagy
e-mail címen közölheti cégünkkel. Telefonos bejelentés esetén azt jelen nyomtatvány
kitöltésével és megküldésével szíveskedjen megerősíteni.
A szerződés és a számla elektronikus formában megküldésre került az Ön DIGITER-IT
Hungary Kft. webáruházába történt regisztrációja során megadott elektronikus levélcímre.
Előfordulhat, hogy levelezési szolgáltatója üzenetünket kéretlen levélnek minősítette, ezért
kérem, hogy amennyiben levelei között üzenetünket nem találja, ellenőrizze a kéretlen levél
(spam) gyűjtőjét is.
Az elállási jog gyakorlása esetén a termék megfelelő csomagolásban történő
visszajuttatásáról a vásárlónak saját költségén kell gondoskodnia. Az elállással érintett
terméket utánvétellel nem küldheti vissza, utánvételes küldeményt a DIGITER-IT Hungary
Kft. nem fogad. Elállás esetén a DIGITER-IT Hungary Kft. követelheti az áru nem
rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Amennyiben a Fogyasztó
vásárlásához kapcsolódóan a DIGITER-IT Hungary Kft. üzletpolitikai kedvezményként vételárvisszatérítést biztosított, az elállásra tekintettel fogyasztónak azt vissza kell fizetnie.
Az előzőekben írtakon túl vásárlót az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.
Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási
nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a
Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást (pl. áthárított szállítási költség).
Jelen tájékoztató csak az elállással/felmondással kapcsolatos legfontosabb információkat
tartalmazza, további információk az ÁSZF-ben, illetve a fogyasztó és a vállalkozás közötti
szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben találhatóak,
emellett munkatársaink ügyfélszolgálati telefonszámunkon is állnak rendelkezésére.

