
Tájékoztatás a fogyasztó szerződéstől való elállási jogáról

1. Szerződéstől való elállás joga

● 1.1 Ön 14 napon belül indok feltüntetése nélkül jogosult elállni ettől a
szerződéstől.

● 1.2 Ön az áru személyes, vagy az Ön által megbízott harmadik személy
(nem a fuvarozó) általi átvételének napját követő naptól számított 14 napon
belül, indok feltüntetése nélkül jogosult elállni ettől a szerződéstől.

● 1.3 A jelen szerződéstől való elállási jogát a szerződéstől való elállási
szándékáról tájékoztató egyoldalú (pl. postai úton, faxon vagy e-mailben a
következő címek bármelyikére megküldött) joghatályos nyilatkozattal
érvényesítheti: unitechnic.cz s.r.o., U Vysočanského pivovaru 701/3, 190
00 Prága. Telefon: +420 266 190 190, fax + 420 266 190 100, e-mail:
obchod@khnet.cz. A szerződéstől való elálláshoz felhasználhatja a mellékelt
mintaűrlapot is, ám erre nem köteles.

● 1.4 A jelen szerződéstől való elálláshoz megszabott határidő betartásához
elegendő az adott határidő lejárta előtt továbbítani az elállási szándékáról
szóló nyilatkozatot.

2. A szerződéstől való elállás következményei

● 2.1. A kifizetett összeget a visszaszolgáltatott áru átvételét követően, vagy
azt követően térítjük vissza, hogy Ön bebizonyította, hogy az árut
visszaküldte, attól függően, mely lépésre kerül sor hamarabb.

● 2.2 Az árut felesleges késedelem nélkül, legkésőbb azonban a jelen
szerződéstől való elállást követő 14 napon belül küldje vissza, vagy adja át
személyesen a következő címen: unitechnic.cz s.r.o., Hlavní 29, 277 45
Úžice, kapcsolattartó Renata Schejbalová. A határidő abban az esetben
tekinthető betartottnak, ha az árut a 14 napos határidő lejárta előtt küldi
vissza.
Az áru visszaszolgáltatásához kapcsolódó járulékos költségek Önt terhelik.

● 2.3. Ön kizárólag az áru jellegével, tulajdonságaival és működésével való
megismerkedéshez szükséges felhasználástól eltérő felhasználásból
következő értékcsökkenéséért tartozik felelőséggel.

3. A Pt. 1829. paragrafusa értelmében nem minősül szerződéstől
való elállásnak

● 3.1. Amennyiben a vevő az árut a Pt. 2165. paragrafusa értelmében hibás
teljesítés miatt küldi, szállítja vissza az eladónak (reklamálja az árut)

● 3.2. Amennyiben a vevő az árut garancia lejárta utáni szervizeltetés céljával
küldi, szállítja vissza az árut az eladónak.

● 3.3. Amennyiben a vevő az eladóvak folytatott előzetes egyeztetés alapján és
annak jóváhagyásával kéri a nem használt és sértetlen állapotú áru



kicserélését más árura.
● 3.4. Amennyiben a vevő és az eladó megállapodnak az áru eladónak történő

visszaadásában, amikor is a vevő nem veszi vagy nem veheti igénybe
szerződéstől való elállási jogát.

● 3.5. Amennyiben olyan áruról van szó, amely a fogyasztó kérésére vagy
személye részére a Pt. 1837. paragrafusának d) bek. értelmében módosításra
került.

● 3.6. Amennyiben Ön vevőként a 3.1. - 3.5. sz. bekezdésekben feltüntetett
okokat veszi igénybe, az áru visszajuttatásához az alábbi címen: unitechnic.cz
s.r.o., Hlavní 29 (hala č. 3),  Úžice 27745, Czech Republic.



Szerződéstől való elállás űrlap

Szállító:
unitechnic.cz s.r.o.
U Vysočanského pivovaru 701/3
190 00 PRÁGA 9 – Vysočany
CSEH KÖZTÁRSASÁG
SA: 27425134
ASZ: CZ27425134

Kizárólag abban az esetben töltse ki ezt az űrlapot, ha el kíván állni az adásvételi
szerződéstől.

Címzett (eladó):
unitechnic.cz s.r.o.
U Vysočanského pivovaru 701/3
190 00 PRÁGA 9 – Vysočany
CSEH KÖZTÁRSASÁG
SA: 27425134
ASZ: CZ27425134
Tel: + 420 266 190 190
Mail: obchod @khnet.cz

Tájékoztatom Önöket, hogy
el kívánok állni az itt
feltüntetett árura vonatkozó
adásvételi szerződésétől.

Az áru megrendelésének
időpontja

A vásárló utó- és
vezetékneve

A vásárló címe

Dátum

A vásárló aláírása


