
Érvényes 2023.02.01-től 
ELÁLLÁSI NYILATKOZAT 

Az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében gyakorolni kívánom elállási jogomat: 
 

Fogyasztó neve: Érvényesíteni kívánt igény (a megfelelőt kérjük jelölni): 

[   ] Elállok a vásárlástól 
A megrendelés összegét banki átutalással kérem visszatéríteni: 

Kedvezményezett neve:    

Bankszámlaszám: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ 

[   ] Termékcserét kérek 

Fogyasztó címe: 

A megrendelés időpontja: 

A visszaküldött termék megnevezése: 

Kelt: ………………………, ……………….……. 

Aláírás: ……………..………… 

 

Az eladó tölti ki: 

Az Elállási nyilatkozat beérkezésének időpontja: Eredeti számla sorszáma: 

A visszatérítés vagy a csere dátuma: Módosított számla sorszáma: 

A TERMÉK VISSZAKÜLDÉSE 
elállás vagy csere esetén 

A termék visszahozható személyesen a Bázisra, vagy 
visszaküldhető a Packeta csomagpontjain keresztül.  

 
Elállás esetén a 990 Ft visszaküldési díjat levonjuk a 
visszatérítendő összegből. 

Csere esetén a 990 Ft visszaküldési díjat a webáruház 
átvállalja. A csere termék szállítási díja GLS csomagpontra 
1.100 Ft, GLS házhozszállítás esetén 1.650 Ft. 

 
A visszaküldés menete: 

 
➢ Jelezd visszaküldési szándékodat e-mailben a 

bazis@magasnoknek.hu címre. 

➢ Válaszunkban megírjuk az ID kódot, amelyre szükséged 
lesz a Packeta.hu átvevőpontján. 

➢ Töltsd ki a fenti Elállási nyilatkozatot és tedd a dobozba. 

➢ Add fel a küldeményt egy Packeta csomagponton, ezek 
listáját itt találod: www.packeta.hu/atvevohelyek 

 
Az átvevőhelyen add meg az ID kódot, átveszik a 
csomagot és nyomtatnak rá új címkét is. 
Utánvétes csomagokat nem áll módunkban átvenni! 
 
Ügyelj a 14 napos szabályra és az elállási feltételekre! 

TÁJÉKOZTATÓ 
a fogyasztókat megillető elállási jogról 

 
A fogyasztókat jogszabály alapján megilleti az a jog, 
hogy az interneten történő vásárlástól, azaz a 
szerződéstől indoklás nélkül elálljanak. Az elállás 
következménye, hogy a vásárló a termék 
visszaküldését követően visszakapja a megrendelés 
összegét. 

 
Az elállási jog gyakorlására (az elállás közlésére) a 
termék átvételétől számított 14 napon belül van 
lehetőség. 

 
A    fogyasztónak    vissza    kell    küldenie    a terméket 
haladéktalanul, de      legkésőbb      az     elállás 
közlésétől számított 14 napon belül. A visszaküldés 
határidőben teljesítettnek számít, ha a fogyasztó a 
terméket a határidő lejárta előtt elküldi, és ezt igazolni 
tudja. A visszaküldés költségét a fogyasztó viseli. 

 
Az elállás feltétele, hogy a visszaküldött terméket a 
fogyasztó a kipróbáláson túl nem használta, nem 
mosta ki és tiszta, sértetlen állapotban küldi vissza. 
Más esetben nem áll módunkban visszatéríteni a 
vételárat. 

 
Elállás esetén a megrendelés teljes összegét 
visszatérítjük, ennek határideje az elállás közlésétől 
számított 14 nap. A visszatérítés mindaddig 
visszatartható, amíg a termék vissza nem érkezett. 

 
 

 

MAGAS NŐK BÁZISA, 1043 Budapest Munkásotthon u. 10/D         www.magasnoknek.hu / bazis@magasnoknek.hu 

A termék visszaküldését kizárólag a Packeta 
csomagpontokon feladva fogadjuk el. 

 

 

A visszaküldésre kedvezményes díjat biztosítunk, 
amely 990 Ft. 
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