(Kizárólag a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa el részünkre emailben vagy faxon!)
Név: Mini-Manó Kft.
Email cím: rendeles@minimano.hu
Fax: +361-251-0127
Elállási nyilatkozat!
Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés
tekintetében:
Megrendelés száma:……………………………………….........................………………….
Termék/ek megnevezése: .........................................................................................................
..................................................................................................................................................
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ……….....……………….
Vásárló neve:……...............………………….........................................
Vásárló címe:……………...............…….......................................……..
Vásárló e-mail címe:…………….........................................................…
Vásárló bankszámlaszáma (Kizárólag pénzvisszatérítés igény esetén!):
................................……………...........................................................…

....................................
Dátum

........................................
Aláírás

http://www.minimano.hu/vevoszolgalat.html#elallasi_jog
7. A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA
7.1 A Vásárló jogosult a megrendelést követő 24 órában, de legkésőbb a kiszállítás megkezdéséig a vásárlástól elállni. Ezt az igényét köteles
e-mail-ben jelezni a rendeles@minimano.hu e-mail címen, a Mini-Manó Kft. ügyfélszolgálatán. Ebben az esetben a Vásárlót semmilyen
költségviselés nem terheli. A Vásárló a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
7.2 A Vásárló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján az áru kézhezvételét követő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Az elállási
határidő a termék átvételekor, illetve szolgáltatásnál a szerződéskötéskor kezdődik. 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 darabnak kézhezvételétől számított 14 napon belül élhet a Vásárló az elállási joggal.
7.3 Elállásra vonatkozó szándékát a Vásárló köteles írásban, a rendeles@minimano.hu e-mail címre, vagy Faxon a +361-251-0127-es faxszámra
elküldve bejelenteni 14 napon belül. Ebből a célból a Vásárló felhasználhatja az elállásinyilatkozat-mintát is. E-mailen vagy telefaxon keresztül
történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.
7.4 A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Mini-Manó Kft. címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának
közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
A Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelőt ezenfelül egyéb
költség nem terheli. A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározottak
szerint gyakorolja.
7.5 Vásárlástól való elállás esetén a Mini-Manó Kft. köteles a Vásárló által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru
visszaszolgáltatását követő 14 napon belül visszatéríteni. A Mini-Manó Kft. a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési
móddal egyező fizetési módot alkalmaz.
7.6 A visszatérítés vonatkozik a kiszállítási költségekre, kivéve a termékek visszajuttatásának költségeit. A Mini-Manó Kft. nem köteles a vásárló
részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Mini-Manó Kft. által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód
választásából adódik. A Mini-Manó Kft. jogosult a Vásárló által kifizetett teljes összeg visszafizetését mindaddig visszatartani, amíg vissza nem
kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte.
7.7 Amennyiben a termék használt, a Mini-Manó Kft. követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő teljes kárának megtérítését.
7.8 A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek
- 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;

