
A fogyasztók elállási joga:

ELJÁRÁSREND A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁSRÓL 

A lemondásnak, a szerződéstől való elállásnak a joga
Önnek jogában áll tizennégy napon belül elállni a szerződéstől. A szerződés felmondását nem 
szükséges megindokolnia. Az elállási idő attól a naptól számított tizennégy nap

- amikor Ön vagy egy az Ön által megnevezett harmadik személy, aki nem a szállítmányozó, az árut a 
birtokába vette;

- amikor Ön vagy egy az Ön által megnevezett harmadik személy, aki nem a szállítmányozó, a 
birtokába vette az utolsó árut, vagy átvette az utolsó árut, ha Ön egyetlen megrendelésben rendelt árut, 
és ezeket külön szállítják ;

- amikor Ön vagy egy az Ön által megnevezett harmadik személy, aki nem a szállítmányozó, birtokába
vette az utolsó részszállítást vagy az utolsó árucikket; ha olyan árut rendelt, amelyet több 
részszállításban vagy darabban szállítanak;

Az elállási jog gyakorlásához tájékoztatnia kell minket: Felder KG, KR-Felder-Strasse 1,6060 Hall in 
Tirol, Austria, telefon: + 43522358500, telefax – no. + 43522356130 E-Mail: info@feldershop.com, 
egyértelmű nyilatkozattal (pl. levélben, amelyet postai úton, faxon vagy e-mailben küldött) a szerződés 
felmondásáról szóló döntéséről. Erre a célra felhasználhatja a mellékelt szabványos elállási űrlapot, 
amely azonban nem kötelező. A lemondás határidejének a betartásához elegendő az is, ha értesítést 
küld felénk arról, hogy gyakorolni kívánja a lemondásra, a visszavonásra való jogát még a lemondás 
határidejének a lejárta előtt.

A lemondás következményei
Ha eláll, visszalép ettől a szerződéstől, akkor mi vissza fogjuk fizetni az összes olyan befizetését, melyet
Öntől kaptunk. Ebbe beleértendő a szállítás ill. a kézbesítés költsége is (kivételt képeznek az olyan 
felmerülő többletköltségek, amelyek abból származnak, hogy Ön nem az általunk kínált legolcsóbb 
szállítási módot választotta). Haladéktalanul, de legkésőbb tizennégy napon belül visszafizetjük a pénzt.
A tizennégy napot attól a naptól számítjuk, amikor a szerződéstől való elállásra vonatkozó értesítését 
megkaptuk ill. kézhezvettük. A visszafizetés során ugyanazokat a fizetési eszközöket fogjuk használni, 
mint amit az eredeti tranzakció során alkalmaztunk. Ettől csak abban az esetben tudunk eltérni, ha 
Önnel kifejezetten másban állopodunk meg; Semmilyen esetben sem számítunk fel díjat Önnek a 
visszafizetésért. 
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Csomagküldés útján küldhető áruk ellenértékének visszautalását visszautasíthatjuk mindaddig, amíg 
vissza nem kapjuk az árut, vagy amíg nem igazolja, hogy Ön visszaküldte az árut, attól függően, hogy 
melyik következik be előbb. 

Átvesszük azokat az árukat, amelyeket csomagküldéssel nem lehet elküldeni.

Vissza kell küldenie vagy át kell adnia azokat az árukat, amelyeket csomagküldéssel küldhet nekünk, a 
KR-Felder-Strasse 6060 Hall in Tirol, Austria címre, késedelem nélkül, de legkésőbb tizennégy napon 
belül attól a naptól számítva, amelyen értesít minket a jelen szerződéstől való elállásáról. A határidőt 
Ön be fogja tartani, ha az árut 14 nappal a határidő lejárta előtt visszaküldi. 

Ön viseli a csomagküldő szolgáltatással elküldhető áruk visszaküldésének költségeit. Azoknál az 
áruknál, amelyeket csomagküldéssel nem lehet elküldeni, Ön viseli a cégünk részére visszajuttatás 
közvetlen költségeit. Az átvételi díjak becsült összege legfeljebb körülbelül 400,00 €, az áruk 
mennyiségétől és súlyától függően. 

Csak abban az esetben kell Önnek az áru esetlegesen felmerülő értékvesztéséért fizetnie, ha a vizsgálat
során kiderül az, hogy az áru állapotában, minőségében, talajdonságaiban és funkcionalitásában 
bekövetkezett értéktvesztés annak a következménye, hogy Ön nem megfelően kezelte az árut.

A szerződéstől való elállás kizáró okai
A BGB (Szövetségi Polgári Törvénykönyv) 312g. §-ának (2) bekezdése szerint a visszavonás joga nem 
áll fenn az egyedi vevői előírásoknak megfelelően gyártott vagy egyértelműen személyes igényekhez 
igazított áruk vonatkozásában, valamint olyan áruk esetében, ha azokat jellegüknél fogva a szállítás 
után elválaszthatatlanul összekeverték más áruval.
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A lemondó nyilatkozat formanyomtatványának a mintája.
(Amennyiben Ön el akar állni a szerződéstől, kérjük, hogy a lemondás végett töltse ki ezt a 
formanyomtatványt, majd szíveskedjék részünkre megküldeni azt).

Felder KG 
KR-Felder-Straße 1
A-6060 Hall in Tirol, Ausztria
Telefax-Nr.: +43 5223 56130
E-Mail: info@feldershop.com

- Ezennel elállok/elállunk (*) az (*) Önökkel létrejött szerződéstól. A szerződés a következő 
áruk vásárlásáról szólt (*)/ az alábbi szolgáltatások létrejöttéről szólt.
- Megrendelve (*)/a kézhezvétel, beérkezés dátuma (*)
- A fogyasztó(k) neve
- A fogyasztó(k) címe
- Fogyasztó(k) aláírása (csak a papíralapú közlés esetében kell aláírni)
Dátum
-------------------------------
(*) A nem kívánt rész törlendő 
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