
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 

 

Elállás 

Elállási jog  

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.  

Az elállási határidő  

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. 
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. 
Több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor a felmondási idő attól a naptól számított 
14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik 
személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.  

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

Postacím: Echo-Sprint Kft. 7300 Komló, Tröszt u. 4. 
Email cím: iroda@echo-sprint.hu  

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási 
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 vételárat. A 
visszatérítés során az áru ellenértékét kizárólag utalással térítjük vissza, ennek megfelelően 
bankszámla számát nyilatkozatában fel kell tüntetnie. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, 
amíg vissza nem kaptuk a terméket. 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 visszaküldése postai úton is lehetséges. A termék visszaküldés közvetlen költségét Ön 
viseli.  

   

Felelősség a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért  

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.  

   



 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 

Az elállási jog alóli kivételek  

(1) Ön nem gyakorolhatja a törvényben biztosított elállási jogát, ha  

a) 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; 
b) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az Ön utasítása alapján vagy kifejezett 
kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen az Ön személyére 
szabtak; 
c) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 
d) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból 
az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 
e) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul 
vegyül más termékkel; 
f) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem 
befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi 
szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől 
számított harmincadik napot követően kerül sor; 
g) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás az Ön kifejezett kérésére keresi 
fel  Önt sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából; 
h) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának 
adásvétele tekintetében, ha az átadást követően Ön a csomagolást felbontotta; 
i) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével; 
j) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében; 
l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, 
személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó 
szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési 
határnapot vagy határidőt kötöttek ki; 
k) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás az Ön 
kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és Ön e beleegyezésével 
egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően 
elveszíti az elállási jogát.  

(2) Az (1) bekezdés g) pontjában meghatározott esetben az elállási jog az Ön által kifejezetten 
kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált 
cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.  

 


