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Elállási/Felmondási Nyilatkozat 

Elállási/Felmondási jog 
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/felmondási határidő az, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő 
harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi. 

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

Bonus Home Kft. 
1037 Budapest, Iglice utca 9. Fsz. 2. 
info@bonushome.eu 
+36 20 388-3085
 
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi 

elállási/felmondási nyilatkozatát. 

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. 

Ön köteles számunkra a terméket 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. E költségek legmagasabb becsült összege bruttó 
1.500,- Ft. 

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. 
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Csere Nyomtatvány 
 
 
 

Kérjük, hogy 
- nyomtatott nagybetűkkel szíveskedjen kitölteni ezt a nyomtatványt, 
- gondosan csomagolja be a terméket, 
- a csomagba szíveskedjen betenni ezt az eredeti nyomtatványt és a számlamásolatot 
- a csomagot kérjük, hogy az alábbi címre szíveskejen visszaküldeni valamelyik futárszolgálattal! 
 
BONUS HOME Kft.,  
1037 Budapest, Iglice u. 9. Fsz. 2. 
 
Név: _________________________________________________________________ 
Telefonszám: _________________________________________________________ 
Megrendelő címe: ______________________________________________________ 
Rendelésazonosító: _____________________________________________________ 
A rendeléshez csatolt számla száma:________________________________________ 
 
 
A csomag kézhezvételétől számított 14 napon belüli, ÁSZF szerinti, bejelentéstől számított 14 napon belül 
feladott hibátlan termékeket áll módunkban cserélni, illetve a vételárát visszautalni. Utánvéttel feladott 
csomagokat nem áll módunkban átvenni! Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, írjon az 
info@bonushome.eu e-mail címre. 
 
Termék adatok: 

Visszaküldendő termék neve db Igényelt cseretermék neve db 

    

    

    

 

 
 
Megjegyzés: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Dátum: ______________________    
        
 

_______________________________ 
         Aláírás 
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termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot 
meghaladó használat miatt következett be. 

Kérjük, hogy 
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