
               
             Elállási politika

Elállási jog

Ön  jogosult  arra,  hogy  ettől  a  szerződéstől  indokolás  nélkül  tizennégy
napon belül elálljon. 

Az elállási időszak tizennégy nap attól a naptól számítva, amikor Ön vagy
az Ön által megnevezett harmadik fél, aki nem a fuvarozó, átvette vagy
birtokba vette az árut.

Az  elállási  jog gyakorlásához  tájékoztatnia kell  minket  (eShopWorld  c/o
U.S. Direct E-Commerce Limited, 3rd Floor, the Concourse Building, 100-
115 Airside Business Park, Swords, County Dublin, K67 NY94 Ireland, e-
mail:  info@eshopworld.com)  arról  a  döntéséről,  hogy  visszavonja  ezt  a
szerződést.  Erre  a  célra  használhatja  a  mellékelt  elállási
formanyomtatványt, amely azonban nem kötelező. Ön elektronikus úton is
kitöltheti  és  benyújthatja  a  minta-elállási  űrlapot  vagy  egy  másik
egyértelmű  nyilatkozatot  honlapunkon  (a  visszaküldéshez  szükséges
lemondási  űrlapra  mutató  hivatkozás  szerepelni  fog  a  megrendelés
visszaigazolását  igazoló  e-mailben  és/vagy  a  kiszállítást  megerősítő  e-
mailben].  Amennyiben  él  ezzel  a  lehetőséggel,  haladéktalanul
visszaigazoljuk az elállási szándék kézhezvételét (pl. e-mailben).

Az elállási időszaknak való megfelelés érdekében elegendő, ha az elállási
jog gyakorlásáról szóló értesítést az elállási időszak lejárta előtt küldi meg.

Az elállás következményei

Amennyiben  visszavonja  a  szerződést,  visszatérítjük  Önnek  az  Öntől
kapott  összes  kifizetést,  beleértve  a  szállítási  költségeket  is  (kivéve az
abból  eredő  többletköltséget,  amennyiben  Ön  az  általunk  kínált
legkedvezőbb  standard  szállítástól  eltérő  szállítási  típust  választott),
indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a szerződés visszavonásáról
szóló  értesítés  kézhezvételétől  számított  tizennégy  napon  belül.  A
visszafizetéshez ugyanazt a fizetési módot fogjuk használni, mint amelyet
az  eredeti  tranzakcióban  használt,  kivéve,  amennyiben  kifejezetten
másként állapodtak meg Önnel; a visszafizetés miatt semmilyen esetben
sem terheljük meg Önt semmilyen díjjal.

A visszatérítést addig tagadhatjuk meg, amíg vissza nem kaptuk az árut,
vagy  amíg  bizonyítékot  nem  szolgáltatott  arra  vonatkozóan,  hogy
visszaküldte az árut, attól függően, hogy melyik következik be korábban.
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Az árut azonnal vissza kell  adnia vagy át kell  adnia,  de mindenképpen
legkésőbb  a  szerződés  felmondásáról  szóló  értesítés  napjától  számított
tizennégy napon belül.  A határidő akkor teljesül, amennyiben az árut a
tizennégy napos határidő lejárta előtt küldi vissza.

Ön  viseli  az  áru  visszaküldésének  közvetlen  költségeit,  kivéve,
amennyiben e-ShopWorld-jelölt vagy előre fizetett címkét kapott.

Az  áru  értékében  bekövetkező  bármilyen  veszteséget  csak  akkor  kell
kifizetnie, amennyiben az ilyen értékveszteség az áru olyan kezeléséből
ered,  amely  nem  szükséges  az  áru  minőségének,  jellemzőinek  és
működésének vizsgálatához.

           Minta elállási űrlap

Amennyiben vissza kívánja vonni a szerződést, kérjük, töltse ki és küldje
vissza ezt az űrlapot.
 
Az  eShopWorld  c  /  o  U.S.  Direct  E-Commerce  Limited,  3rd  Floor,  The
Concourse  Building,  100-115  Airside  Business  Park,  Swords,  County
Dublin, K67 NY94 Ireland címre.

-  Én/Mi  (*)  ezúton  értesítem/értesítjük,  hogy  (*)
lemondom/lemondjuk a következő áruk (*) adásvételi szerződését.

- Megrendelve (*) napon/ megkapva (*) napon.

- Fogyasztó(k) neve :...........................................................

- Fogyasztó(k) címe:...........................................................

- Fogyasztó(k) aláírása (csak akkor, amennyiben ezt a nyomtatványt papír
alapon jelentették be):

- Dátum
---
(*) A nem kívánt rész törlendő.
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