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ELÁLLÁSI NYILATKOZAT ÁRU VISSZAKÜLDÉSÉHEZ 

Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy megtisztelt minket megrendelésével. Reméljük, elégedett az átvett termék(ek)kel. 
Amennyiben a megrendelésétől mégis elállna, kérjük az árut a kézhezvételtől számított 14 napon belül küldje 
vissza címünkre a kitöltött formanyomtatvány kíséretében. Minden ügyfélnek joga van az online megvásárolt áru 
14 napon belüli, indoklás nélküli visszaküldéséhez. A visszajuttatási költség a vevőt terheli. Utánvétes 
csomagot nem tudunk átvenni, mivel a fogyasztó számára csak a termék jellegének, tulajdonságának, 
működésének megállapításához szükséges használatát biztosítja a jogszabály. Az ezen mértéket meghaladó 
használatból eredő értékcsökkenésért felel, tehát cégünk nem köteles a termék teljes árát és a költségeket 
megtéríteni, ha a terméket a fogyasztó sérülten, vagy hiányosan szolgáltatja vissza. Pénzvisszatérítés előtt 
cégünk ellenőrzi a visszaküldött áru állapotát, csomagolását, tartozékait. Természetesen, ha a visszaküldött 
áru megfelelő állapotban van, cégünk 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által megfizetett teljes összeget. 
Bármilyen szállító céggel vissza lehet küldeni a terméket, a lényeg, hogy a csomag nyomon követhető legyen. A 
ragszám nélküli küldemények elvesztéséért és a nem megfelelően becsomagolt törékeny áruk összetöréséért 
cégünk nem vállal felelősséget. Kérjük, gondosan csomagolja be a visszaküldendő árut.  
 
1. Írja be az adatait az alábbi mezőkbe. (Név, Cím, Megrendelés száma és időpontja, átvételidőpont, számlaszám) 

 

Név:  Megrendelés-időpont:  

Cím  Átvételidőpont:  

Megrendelésszám:  Számlaszám:  

 

2. Válassza ki az érvényesíteni kívánt igényét és tegyen ikszet a megfelelő karikába. 

Csere O vagy Pénzvisszatérítés O 
 

3. Töltse ki a visszaküldendő áru adatait 
 

 A visszaküldendő áru megnevezése (a számlán található) Mennyiség Indoklás (nem kötelező) 

1    

2    

3    

 

4. Csereigény esetén először egyeztessen ügyfélszolgálatunkkal az info@originalstore.hu e-mail címen arról, 
hogy rendelkezésre áll-e az igényelt termék. Ha igen, töltse ki az alábbi táblázatot. Amennyiben 48 órán belül 
nem kapott visszajelzést, kérem, telefonáljon. A cserében kért áru kiszállítási költsége a vásárlót terheli. 

 
 
 
 
 
 
   A cserében kért áru fizetési módja: UTÁNVÉT__1590 Ft (Tegyen X-et a megfelelő vonalra) BANKI ELŐREUTALÁS__1240 Ft 

 
5. Pénzvisszatérítés esetén adja meg bankszámlaszámát és a hozzá tartozó adatokat. 

 

Bankszámlaszám a visszautaláshoz         
 

        
 

        
 

Bankszámlatulajdonos  Számlavezető bank  

Amennyiben nincs bankszámlaszáma, és postautalványként kéri a 
pénzvisszatérítést, tegyen x-et a karikába, és adja meg nevét, lakcímét. O 

6. Ezt a nyomtatványt az áruval együtt küldje vissza az alábbi címre: 

Auto-Trade 91 Kft Alkatrészbolt, Szviták Olivér részére 3100 Salgótarján, Szérűskert út 120. 

A hibásan megadott adatokból eredő problémákért (bankszámlaszám, szállítási cím) cégünk nem vállal felelősséget. Csere esetén, ha az ügyfél 
nem tesz x-et a választható fizetési mód valamelyikéhez, automatikusan utánvétes csomagként lesz elküldve az áru. 

A cserében kért áru szállítási címe 

Név  

Város  

Utca, házszám  

Irányítószám     

 A cserében kért áru megnevezése, cikkszáma, mérete Mennyiség 

1   

2   

3   
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