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VISSZAVÉTELI LAP – Elállási nyilatkozat 

 

Távértékesítés útján kötött adásvételi szerződéstől való elállás a Szlovák 

Köztársaság 102/2014 számú a távértékesítés vagy üzlethelyiségen kívül kötött szerződés 

alapján az áruk értékesítése vagy szolgáltatásnyújtás tekintetében a fogyasztó védelmi 

többször módosított törvénye 7. § -ával összhangban. 

Amennyiben a leszállított áru azonos a megrendelt áruval, az ügyfél visszaküldheti vagy 

kicserélheti az árut a kézbesítéstől számított 14 naptári napon belül. Az ügyfél panaszának 

feldolgozása érdekében a visszaküldött árunak sértetlennek kell lennie és elengedhetetlen az 

áru és annak tartozékainak visszaküldése, beleértve a dokumentációt, kiegészítőket, 

dobozokat stb. A szerződéstől való elállás után az ügyfél viseli az áru visszaszállításának 

költségeit. Az ügyfél felelős az áru értékének csökkenéséért, amely az áruk ilyen kezelésének 

eredményeként következett be, amely meghaladja az áru tulajdonságainak és 

funkcionalitásának meghatározásához szükséges bánásmód körét. Az eladó vállalja, hogy a 

szerződéstől való elállási értesítés kézhezvételétől számítva 14 naptári napon belül visszaküldi 

a vevőnek az érintett árukért fizetett árát. 

Kérjük, fordítson különös figyelmet a termékek csomagolására, beleértve az áru minden 

tartozékát, részét, valamint magát a csomagolást is. Csomagolja a termékeket az eredeti 

csomagolásába, azaz. a dobozba. A merev csomagolás megvédi a terméket a szállítás okozta 

károktól. Az áru értékcsökkenése esetén, amely az ügyfél általi nem megfelelő árucsomagolás 

miatt következett be, a ROPAX s.r.o. fenntartja a jogot a panasz elutasítására. 

Kérjük, töltse ki az alábbi űrlapot, és küldje el nekünk az áruval együtt. Ennek az űrlapnak vagy 

annak megfelelőjének hiányában a megrendelés azonosítása sikertelenné válhat, és ezáltal a 

panaszkezelési folyamat meghosszabbodhat. 

Folytatás a 2. oldalon 

  



oldal 2 / 2 
 

 
 

 

 

Visszaküldött áru: 

A visszaküldés oka: 

1. Nem vagyok megelégedve a termék színével 

2. Nem vagyok megelégedve a termék 

minőségével 

3. A termék mérete nem megfelelő 

4. A termék meghibásodott 

5. A termék túl későn érkezett 

6. Más terméket kaptam, mint amit megrendeltem 

Megren-
delés 
száma 

A számla 
sorszáma 

Termék megnevezése A 
visszaküldés 
oka  

Mennyiség  Ár  

      

      

      

 

Visszaküldött termékeket kérem (kérjük, jelölje be a kívánt opciót): 

1. Kicserélni más termékre 

Termék megnevezése  Mennyiség  Ár  

   

   

   

 

2. Pénzvisszafizetés az alábbi számlaszámra:  

...................................………………………………………………….. 

Az ügyfél neve és vezetékneve: ...................................................... 

Aláírása: .......................................................................................... 

Kelt.: ................................................................................................ 


