
6. VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS 

6.1. Elállási jog gyakorlásának határideje 

6.1.1. A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján: 

• a termék átvételének napjától, 
• több termék vásárlása esetén, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő 

időpontban történik, az utoljára szolgáltatott termék átvételének napjától, 
• több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek 

vagy darabnak az átvétele napjától, 
• ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az 

első szolgáltatásnak, a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő 
harmadik személy általi átvételének napjától; 

számított 14 (tizennégy) napon belül a megkötött szerződéstől indokolás nélkül elállhat. 
A Vásárló ezen elállási jogát a szerződés létrejöttének napja (5.3.1. pont), és a termék(ek) 
átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. 

6.2. Elállási jog gyakorlásának módja 

6.2.1. A Vásárló az elállási jogát a www.koffeinzona.hu weboldalról letölthető, a jelen 
ÁSZF 1. sz. mellékletét képező nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az elállásra 
vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Az elállási nyilatkozatot Vásárló 
az alábbi úton juttathatja el a Vállalkozás részére: 

• Postacím: Multi Land Max Kft., 6724 Szeged, Szilánk köz 2/C 
• E-mail: info@koffeinzona.hu 
• Telefon: +36 (30) 824-5502 

6.2.2. Határidőben érvényesítettnek kell tekintetni az elállási jog gyakorlását, ha a 
Vásárló az elállási nyilatkozatát a határidő lejárta előtt a Vállalkozás részére elküldi. 

6.2.3.A Vásárló elállási jogát a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. §-ban foglalt esetekben 
nem gyakorolhatja, így különösen: 

• olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján 
vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet 
egyértelműen a Vásárló személyére szabtak; 

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

• lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver 
példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Vásárló a 
csomagolást felbontotta. 

6.2.4. Az elállási jog gyakorlása során a Vásárló jóhiszeműen köteles eljárni, jogát 
rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni. Ezen joggyakorlás nem vezethet a 
joggal való visszaéléshez a Vásárló részéről (Ptk. 1:5. §) 

6.3. A Felek kötelezettségei elállás esetén 

6.3.1. A Vállalkozás kötelezettségei 



A Vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől 
számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként 
megfizetett teljes összeget, beleértve a szállítási díjat is. 

A Vállalkozás a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési 
móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján a 
Vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat. 

A Vállalkozás mindaddig visszatarthatja a visszafizetendő összeget, amíg a Vásárló a 
terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt 
visszaküldte. 

6.3.2. A Vásárló kötelezettségei 

A Vásárló elállás esetén köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás 
közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni, illetve a Vállalkozásnak 
vagy a Vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, 
ha a Vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés 
határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vásárló a terméket a határidő lejárta előtt 
elküldi. 

Vásárló a terméket postai küldeményként, vagy utánvétes csomagként nem küldheti 
vissza. Ha a Vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges fuvarozási módtól eltérő 
fuvarozási módot választ, a Vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő 
többletköltségeket. 

A visszaküldés költségeit a Vásárló köteles viselni. A Vásárló felelősséggel tartozik a 
termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges 
használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért. 

A törvény további részletei megtekintése itt. 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor

