
Elállási jog gyakorlásának menete 
 

Amennyiben élni szeretne elállási jogával, nyilatkozatát megteheti a megadott 
elérhetőségeink valamelyikén írásban postai úton vagy e-mail útján. 
Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási 
nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. 
Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek Önt 
terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat nem áll módunkban átvenni! 
 
A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videókamerával rögzítésre kerül a 
csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre a későbbiekben 
felmerülő esetleges félreértések elkerülése végett van szükség (például, hogy a 
visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt). A fogyasztó ugyanis a termék jellegének, 
tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot 
meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. 
 
A termék visszaérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási 
nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Konzolüzlet.hu visszatéríti 
a termék teljes vételárát, beleértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a 
többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, 
legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). 
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési 
módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a 
hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen 
többletköltség nem terheli. 
 
A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy 
Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe 
venni. 
Elérhetőségeink: 

– telefon: +36704083456 
– email: kapcsolat@konzoluzlet.hu 
– postai: Svélecz-Nemes Júlia e.v., 8800 Nagykanizsa, Zemlpn Győző utca 7/B. 
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Elállás a megrendeléstől 
1.1. A Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (rendelet) alapján termék adásvétele esetén 
úgynevezett elállási jog, illetve szolgáltatás nyújtása esetén felmondási jog illeti meg a 
Fogyasztónak minősülő Ügyfelet internetes vagy telefonos megrendelés esetén. Ez 
alapján a Fogyasztónak minősülő Ügyfél (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti 
tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) az ÁSZF alapján létrejött 
szerződéstől (amennyiben nem esik egybe: a termék átvételétől/üzembe helyezésétől) 
tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, illetve a szerződést indokolás nélkül 
felmondhatja. 

1.2. A Fogyasztó elállási-, illetve felmondási jogát 
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a) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján; vagy 

b) az alábbi online elérhető nyilatkozat-minta felhasználásával is gyakorolhatja: 

https://www.konzoluzlet.hu/tamogatas/dokumentumok/elallasi_nyilatkozat.doc 

A terméket az alábbi címre kérjük eljuttatni az elállási nyilatkozattal együtt: 

Svélecz-Nemes Júlia e.v., 8800 Nagykanizsa, Zemlpn Győző utca 7/B. X/64 

 

1.3. A Fogyasztó az elállási- vagy felmondási jogát 

a) termék adásvételére a szerződés esetén 

aa) a terméknek, 

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban 
történik,az utoljára szolgáltatott terméknek, 

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek 
vagy darabnak, 

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az 
első szolgáltatásnak, 

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi 
átvételének napjától; 

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének 
napjától 

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. 

1.4. Az elállási jogot és a felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, 
ha a Fogyasztó nyilatkozatát a fent hivatkozott határidő lejárta előtt elküldi. 

1.5. Ha a Fogyasztó eláll, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás 
közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy 
a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A termék 
visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli. 

1.6. A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett 
értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének 
megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. 

1.7. A Felek megállapodnak, illetve a Fogyasztó kifejezetten beleegyezik, hogy a 
Szolgáltató a Fogyasztó valamennyi ellenszolgáltatást az elállástól, illetve 
felmondástól számított tudomásszerzéstől számított 14 napon belül, a Fogyasztó által 
igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, kivéve, ha a Fogyasztó 
más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési 
mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. 
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Utalvánnyal történő vásárlás esetén - fentebbiekre figyelemmel - a vételár azon részét, 
amelyet utalvánnyal fizettek meg, új utalvány kibocsátásával téríti vissza a Szolgáltató. 

1.8. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig 
visszatarthatja a Fogyasztó számára visszafizetendő összeget, amíg a Fogyasztó a 
terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy a 
terméket visszaküldte. 

1.9. A Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási- és felmondási jogot 

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének 
teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes 
beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás 
egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; 

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac 
Szolgáltató által nem befolyásolható, az elállásra és felmondási jog gyakorlására 
nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ; 

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján 
vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet 
egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; 

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai 
okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően 
elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; 

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a Szolgáltató 
által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a 
felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés 
teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor; 

h) olyan Szolgáltatói szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató a fogyasztó 
kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási 
munkálatok elvégzése céljából; 

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver 
példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a 
csomagolást felbontotta; az aktiváló kódot felhasználta; 

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével; 

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében; 

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, 
személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez 
kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben 
meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki; 



m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a 
Szolgáltató a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, 
és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, 
hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási vagy felmondási jogát. 
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