
7. A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA 

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján: 

7.1 Elállási/Felmondási jog 

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a 
vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 
szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon 
belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Ha a 
Szolgáltató a jelen tájékoztatásnak nem tesz eleget, a 14 napos elállási határidő tizenkét 
hónappal meghosszabbodik. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés 
megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a 
tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap. 

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a 
szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön 
jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. 

Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat 
illeti meg. 

Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló 
foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el. 

7.2 Az elállási/felmondási határidő az 

1. a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: "a szerződés megkötésének 
napjától számított 14 nap elteltével jár le"; 
b) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: "attól a naptól számított 14 nap 
elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik 
személy a terméket átveszi."; 
c) több termék szolgáltatásakor: "attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, 
amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az 
utolsó terméket átveszi."; 
d) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: "amelyen Ön vagy az Ön 
által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot 
átveszi."; e) termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására 
vonatkozó szerződés esetében: "attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, 
amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi 
az első terméket." 

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó 
egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton 
küldött levél útján) az alábbi címre: 

Név: Mini-Manó Kft. 

Cím: 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 112. 



Email: rendeles@minimano.hu 

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt 
elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. 

A Fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, 
vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta 
útján. 

7.3 Az elállás/felmondás joghatásai 

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának 
kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi 
ellenszolgáltatást, ideértve 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. 

Az átvett terméket Ön köteles számunkra indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 
elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. 

A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. 

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. 

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

Elállási jog gyakorlása esetén követelhetjük Öntől a termékek nem rendeltetésszerű 
használatából eredő kár megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs 
kifogástalan, sérülésmentes és újra eladható állapotban, akkor Ön kártérítésre kötelezett, 
amennyiben az áru állapotának romlása arra vezethető vissza, hogy Ön azt nem 
rendeltetésének megfelelően használta vagy küldte azt vissza részünkre. 

Önt terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-
ban meghatározottak szerint gyakorolja. 

Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban 
történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék 
esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül 
élhet az elállási joggal. 



7.4 A Vásárlót megillető elállási és felmondási jog alól kivételek: 

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

- olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac 
vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is 
lehetséges ingadozásától függ; 

- 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; 

- romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 

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

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

- olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem 
befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi 

 


