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Zala Brill KFT.
ADÓSZÁM: 23429109-2-13
SZÁMLASZÁM: CIB Bank 10700615-66636913-51100005
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-965270
Kibocsájtó cégbíróság : Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
A kapcsolattartó személy neve: Stróbel Katalin
ADATKEZELÉSI NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: IGÉNY BENYÚJTVA
A Fogyasztó személyes adatainak kezeléséről az ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ rendelkezik.

Jelen ÁSZF ide kattintva letölthető, és lementhető
Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak,
figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben
vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező
érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag
elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben visszakereshető, magatartási
kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával
kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére
állunk!
Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:
A megjelenített termékek on-line, házhoz szállítással rendelhetőek meg. Ezen kívül minden
termékünk megvásárolható üzletünkben (8900 Zalaegerszeg Kossuth u. 25-27)
A kínált termékek az alábbiak szerint kategorizálhatóak:
Műköröm alapanyag és kellékek
A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt 27% áfát,
azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját (10000ft feletti rendelésnél díjtalan!).
Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra!
Rendelési információk:
Rendelés vendég felhasználóként

Amennyiben vendég felhasználóként szeretne vásárolni a fehérnemű webáruházban, akkor
csak a számlázási és postacímét, valamint az e-mail címét és telefonos elérhetőségét kell
megadnia, ekkor nem szükséges a felhasználónév és jelszó megadása. Ennek a módnak az
egyetlen hátránya, hogy mindannyiszor, mikor visszatér hozzánk újra meg kell adnia a
szállítási adatait és elérhetőségeit megrendelés leadása előtt.
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Rendelés regisztrációval

A weboldal tetején elhelyezett regisztráció gombra kattintva tudja kitölteni a regisztrációs
űrlapot. Kérjük, ügyeljen az adatok pontos megadására, mert ezek hiányában meghiúsulhat a
kapcsolatfelvétel és a megrendelés teljesítése! Az e-mailben való visszaigazolás elmaradását
okozhatja a rosszul megadott e-mail cím, vagy a postafiókjához tartozó tárhely telítettsége. A
regisztráció előnye, hogy egyszer kell végrehajtania, későbbi vásárlások alkalmával ezt a
lépést már nem kell elvégeznie, hiszen meglévő felhasználó nevével és jelszavával
könnyedén be tud jelentkezni webáruházunkba. Valamint fel tud iratkozni hírlevelünkre,
ahol tájékoztatni tudjuk aktuális akcióinkról, kedvezményeinkről.

A szerződés nyelve: magyar
Termékkínálat meghatározása, milyen termékeket / szolgáltatásokat
kínál a webáruház. Webáruházunk műköröm alapanyagokat és kiegészítőket forgalmaz.
Az elküldött megrendelésről visszaigazoló e-mailt küldünk, 24 - 72 órán belül elbírálásra
kerül.
(Rendelésével kapcsolatban telefonon is egyeztetünk önnel, várható csomagérkezésről és az
esetleges raktár hiányról)
Hibásan leadott, vagy teljesített megrendelések alkalmával szükséges
teendők, korrigálási lehetőségek: e-mailben vagy telefonos egyeztetés alapján.
A termékekről közölt fotók illusztrációk. Az Ön képernyőjén látható színek, méretarányok
eltérhetnek a termékek valódi színárnyalataitól, méretarányaitól.
Az oldalon feltüntetett árak forintban értendőek és tartalmazzák a 27%-os áfát.

1.1 A mukoromplaza.hu domain név alatt elérhető Internetes webáruház (Webáruház), a
Zala Brill Kft. (8900 Zalaegerszeg Kossuth u. 25-27) üzemelteti és tartja fenn.
1.2 A Webáruház abból a célból jött létre, hogy a vásárlók az Interneten is vásárolhassanak a
Zala Brill Kft. által forgalmazott termékekből. Webáruházon keresztül értékesített termékek
kézbesítési címe csak Magyarországon lévő cím lehet.
1.3 A jelen szerződési feltételek (ÁSZF) hatálya csak a Webáruház nyújtott szolgáltatásokra és
értékesített termékekre, illetve a Webáruházban elérhetővé tett információkra terjed ki, a

3

távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet hatálya alá
tartozó távközlő eszköz (nyomtatvány, levél, sajtótermékben közzétett hirdetés
megrendelőlappal, telefon, fax, SMS) használata útján kötött szerződésekre, és az azok
alapján, illetve személyesen nyújtott szolgáltatásokra és értékesített termékekre nem.
1.4 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 4.§-a
által előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Webáruház nyitóoldaláról elérhető Kapcsolat
tartalmazza.
1.5 A Webáruház használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, azokra
a magyar jogszabályok vonatkoznak, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba
foglalt szerződésnek, és azokat az Üzemeltető nem iktatja.

1.6 A Zala Brill Kft. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a weboldal részeinek vagy
egészének on-line vagy off-line beleértve grafikai elemek, szövegek, kép, hang- és videó
multimédiás anyagok, szerkesztése, újra publikálása.

2. A Webáruházban elérhető termékek megrendelésére vonatkozó információk
2.1 A Webáruházban megtalálható termékek( műköröm alapanyagok ) Webáruházon
keresztül történő megvásárlása előzetes regisztráció alapján és regisztráció nélkül is
lehetséges. A Webáruházban közölt információk a Ptk. rendelkezései alapján ajánlattételi
felhívásnak – és nem szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak – minősülnek. A
Webáruházban elektronikus úton való megrendelés esetén következésképpen a Megrendelő
minősül ajánlattevőnek.
2.2 A Webáruházban megtalálható termékek a Webáruházon kívül is megrendelhetőek
illetve megvásárolhatóak az alábbi módon:
(a) telefonon a +36308121293-es telefonszámon, hétfő és péntek között 8.30-tól 17 óráig,
szombaton, pedig 09-tól 12 óráig;
(b) személyesen, a Zala Brill Kft. boltjában Szépséglabor Műköröm és Fodrászkellék
Szakkereskedés (8900 Zalaegerszeg Kossuth u. 25-27; nyitva tartás: hétfő és péntek között
8.30-tól 17.00 óráig, szombaton pedig 09-től 12 óráig; a bolt telefonszáma: +36308121293.)
2.3 A Zala Brill Kft. által forgalmazott termékek aktuális árait a Webáruház nyitóoldaláról
elérhető oldalak tartalmazzák.
2.4 A Webáruházban feltüntetett árak bruttó fogyasztói árak, amelyek nem tartalmazzák a
megrendelt termék magyarországi kézbesítési címre történő eljuttatásának költségét.
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2.5 Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Webáruházon feltüntetett termékek
rendelkezésre állása tekintetében.
2.6 A Webáruházban történő megrendelés elküldését követően a megrendelés
megérkezését az Üzemeltető e-mailben visszaigazolja.

3. A megrendelőt megillető elállás joga és a szavatosságra vonatkozó tájékoztatás
3.1 A fogyasztó – vagyis a termékvásárlásra vonatkozó szerződést gazdasági tevékenységén
kívül eső célból megkötő személy – jogosult a küldemény kézhezvételétől számított 14
munkanapon belül indokolás nélkül elállni.
3.2 Az elállási jog a Webáruházon keresztül értékesített termékre vonatkozik.
3.3 A vásárlók elállásra vonatkozó igényüket e-mailben, vagy személyesen jelenthetik be. A
jelen ÁSZF-fel összhangban gyakorolt elállás esetén az Üzemeltető az elállással érintett áru
ellenértékét a termék személyes visszajuttatásakor azonnal visszafizeti. Amennyiben a
megrendelő postán, vagy futárszolgálattal küldi vissza a terméket, az Üzemeltető legkésőbb
a visszaküldött termék a Zala Brill Kft. üzletbe történő megérkezésétől számított 30 napon
belül utalja vissza az összeget a megrendelő által helyesen megadott bankszámlaszámra. Az
Üzemeltető nem vállal felelősséget a megrendelő által megadott adatok pontatlanságából
vagy helytelenségéből eredő teljesítési hibákért. A vásárolt termék sérülésmentes
eljuttatásának költségei a vevőt terhelik.
3.4 Amennyiben a Webáruházban vásárolt termék az Üzemeltetőnek fel nem róható okból
rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapotban érkezik vissza az Üzemeltetőhöz, az
Üzemeltető nem vállalja a vételár visszatérítését.
3.5 Ha a Webáruházban megrendelt termék hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor
azt az Üzemeltető díjmentesen kicseréli. Abban az esetben, ha a megrendelő ezt a
lehetőséget nem kívánja igénybe venni, az Üzemeltető a termék vételárát visszatéríti. A
megrendelt termékekkel kapcsolatos kifogásokat a megrendelő a PTK szabatossági szabályai
szerint jelentheti be az ügyfélszolgálat jelen ÁSZF 5. pontjában megjelölt elérhetőségein.

4. Kiszállítás feltételei
4.1 A megrendelt termék kiszállítását a GLS futárszolgálat végzi. A csomag átvételekor a
vevő köteles mindenkor ellenőrizni a csomag és a termékek sértetlenségét.
4.2 A Csomagok kiadása a címzett vagy más olyan személyek aláírása ellenében történik,
akiről a körülmények szerint feltételezhető, hogy jogosultak a csomagok átvételére. Ide
sorolandók a címzett helyiségeiben jelen lévő személyek és a meghatalmazással rendelkezők.
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.3 A megrendelt áru összsúlyától függetlenül szállítási költséget számolunk fel (csomagolási
költséget nem számolunk fel!). Amennyiben a rendelésed meghaladja a 10000 Ft vásárlási
összeget, abban az esetben a szállítási költséget a Zala Brill Kft átvállalja.
Aktuális szállítási költségek:
A szállítási díjak házhoz szállítás és GLS csomagponton történő kézbesítés esetén is azonosak!

- 5000 Ft-ig 1200 Ft
- 5000 Ft - 10000 Ft-ig 1000 Ft
- 10000 Ft-tól a kiszállítás INGYENES az ország egész területén, mindenféle megkötés
nélkül!
Termékek a forgalmazó boltjában, szállítási és csomagolási költségtől mentesen is
megvásárolhatók. (Cím: 8900 Zalaegerszeg Kossuth u. 25-27) Nyitva tartás: hétfőtől péntekig
8.30-17h, szombaton 09-12h.)

5. Fizetési módok
5.1 A Webáruházon történő megrendelés esetén az alábbi fizetési módok érvényesek: (a)
utánvéttel (b) átutalással.
5.2 Az ÁSZF 2.2 (a) pontjában említett megrendelési mód igénybevétele esetén a fizetés
szintén utánvéttel lehetséges.
Az ÁSZF 2.2 (b) pontjában említett megrendelési módok igénybevétele esetén a fizetés
készpénzzel lehetséges.

6. A megrendelések feldolgozására és a megrendelt termékek szállítására vonatkozó
információk
6.1 A megrendelések feldolgozása és postázása hétköznapokon történik, hétvégén a
megrendelések feldolgozása szünetel. Az ügyfélszolgálat a 6.2 pontban feltüntetett
időpontokban érhető el.
6.2 Az ügyfélszolgálat elérhetőségére vonatkozó adatok:
(a) telefonszám: +36308121293 (elérhető hétfő és péntek között 9-tól 17 óráig, szombaton
09-tól 12 óráig);
(b) e-mail: info@mukoromplaza.hu
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(c) levélcím: Zala Brill Kft. 8900 Zalaegerszeg Kossuth u. 25-27
6.3 A termékek megrendelése esetén, a megrendelt termékeket a megrendelés leadásától
számítot,t 1-5 napon belül juttatja el címzett részére.

7. Vegyes rendelkezések
7.1 A jelen ÁSZF hatálybalépésének időpontja 2015. 02. 16. az Üzemeltető fenntartja a jogot
az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosítása esetén az Üzemeltető az új szerződési
feltételeket közzéteszi a webáruházon, és a webáruház nyitóoldalán figyelmezteti a
felhasználókat a szerződési feltételek módosulásáról és a hatályba lépés időpontjáról. A
figyelmeztetés elmulasztása az új ÁSZF hatálybalépését nem érinti.
7.2 Az Üzemeltető a webáruházon nyújtott szolgáltatások igénybevételét kizárólag jelen
ÁSZF -ben meghatározott feltételek között biztosítja, azoktól való eltérés nem lehetséges.
7.3 Az Üzemeltető az általa üzemeltett fórumokra a 1. mellékletben csatolt Fórum
Moderálási Alapelveket tekinti irányadónak.
7.4 Az Üzemeltető a 2. mellékletben csatolt Adatvédelmi nyilatkozatot tekinti irányadónak.

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól.
A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével
összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. §
(1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) E rendeletben foglaltakat a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződésekre (a
továbbiakban: fogyasztói szerződés) kell alkalmazni.
(2) E rendelet meghatározza a fogyasztói szerződéssel kapcsolatos tájékoztatás és a teljesítés
egyes szabályait, továbbá a távollévők között és az üzlethelyiségen kívül kötött fogyasztói
szerződés esetében a szerződés megkötésére és az elállási, illetve a felmondási jogra
vonatkozó részletes szabályokat.
2. § Nem terjed ki a rendelet hatálya:
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti szociális
szolgáltatásokra;
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b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti gyermekjóléti
alapellátásokra és gyermekvédelmi szakellátásokra;
c) az egészségügyről szóló törvény szerinti egészségügyi ellátásra irányuló szerződésre;
d) a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény szerinti szerencsejátékkal kapcsolatos
szerződésre;
e) a pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos szerződésre;
f) az ingatlan tulajdonjogának megszerzésére, vagy átruházására irányuló szerződésre, kivéve
a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló törvény szerinti ingatlanközvetítői tevékenységre, valamint ingatlanvagyon-értékelő és
közvetítői tevékenységre irányuló szerződést;
g) olyan kivitelezési szerződésre, amelynek tárgya új építmény építése, vagy meglévő
építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység vagy helyiség jelentős átalakítása;
h) a lakóépület lakáscélú bérbeadására irányuló szerződésre, kivéve a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény szerinti
ingatlanközvetítői tevékenységre, valamint ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői
tevékenységre irányuló szerződést;
i) az utazási szerződésre;
j) a szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre
vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről
szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó szerződésre;
k) a közjegyző által okiratba foglalt szerződésre;
l) élelmiszer és egyéb mindennapi fogyasztásra szánt terméknek a fogyasztó lakóhelyére,
tartózkodási helyére vagy munkahelyére történő gyakori és rendszeres szállítására
vonatkozó szerződésre;
m) az automata vagy automatizált üzlethelyiség útján kötött szerződésre;
n) az elektronikus hírközlési szolgáltatóval nyilvános telefonállomás igénybevétele útján
annak igénybevétele céljából, vagy telefon-, internet- vagy telefax-összeköttetés egyszeri
igénybevétele céljából kötött szerződésre.
4. § E rendelet alkalmazásában:
10. távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés
szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a
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felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése
érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő
eszközt alkalmaznak;
11. távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a
felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére.
Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a
sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az
internetes hozzáférést biztosító eszköz;
12. termék: ingó dolog, kivéve a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés folytán
eladott dolog; terméknek minősül a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott
mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia;
13. üzlethelyiség:
a) bármely ingatlan, ahol a vállalkozás a tevékenységét állandó jelleggel folytatja;
b) bármely ingó dolog, ahol a vállalkozás a tevékenységét szokásos jelleggel folytatja;
14. üzlethelyiségen kívül kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés,
a) amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a vállalkozás üzlethelyiségétől
eltérő helyen kötöttek meg;
b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak az a) pontban
meghatározott körülmények között;
c) amelyet a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé
tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy a vállalkozás – a
felek egyidejű fizikai jelenléte mellett – személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a
fogyasztóval a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen; vagy
d) amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a
termékek vagy szolgáltatások fogyasztó számára történő értékesítése vagy népszerűsítése;
6. § Ha a vállalkozás a szerződéskötést követő kapcsolattartáshoz telefonos ügyintézést
biztosít, a vállalkozás biztosítja, hogy a vele kapcsolatba lépő fogyasztót a hívásért emelt díj
nem terheli. E rendelkezés nem érinti az elektronikus hírközlési szolgáltató azon jogát, hogy
a hívásokért díjat számítson fel.
7. § (1) A vállalkozás az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal
összefüggésben felmerült általa viselt költséget meghaladó díjat nem számíthat fel.
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(2) Az (1) bekezdés nem érinti azon jogszabályi rendelkezéseket, amelyek egy adott fizetési
mód igénybevételéért díj vagy egyéb fizetési kötelezettség felszámítását tiltják.
9. § (1) Üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződéstől eltérő szerződés
esetén a vállalkozás köteles világosan és közérthető módon a fogyasztó szerződési
nyilatkozatának megtétele előtt tájékoztatni a fogyasztót
a) a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, az
adathordozónak és a terméknek vagy szolgáltatásnak megfelelő mértékben;
b) a vállalkozás nevéről, a vállalkozás székhelyének postai címéről, és – ha azzal rendelkezik –
a telefonszámáról, és az elektronikus levelezési címéről;
c) a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt
teljes összegéről vagy – ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket
nem lehet előre ésszerűen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen kívül
felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról és a postaköltségről), vagy, ha e
költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy
további költségek merülhetnek fel;
d) a teljesítés feltételeiről, különösen a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési határidőről,
valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról;
e) a kellékszavatosságra, a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettség
fennállásáról, valamint az értékesítés utáni szolgáltatások és a jótállás meglétéről,
feltételeiről;
f) határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre
szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről;
(2) A vállalkozást nem terheli az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatási kötelezettség
azon információk vonatkozásában, amelyek a körülmények alapján nyilvánvalóak.
(3) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti tájékoztatást a vállalkozás a kellékszavatosság, a
termékszavatosság és a jótállás fogalmak pontos és megfelelő használatával köteles megadni
olyan módon, hogy a fogyasztó számára világos és egyértelmű legyen az e fogalmak
jelentése közötti különbség.
6. A szerződéskötést megelőző tájékoztatás
11. § (1) Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés és távollévők között kötött szerződés
megkötését megelőzően a vállalkozás köteles világosan és közérthető módon tájékoztatni a
fogyasztót
a) a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, az
adathordozónak és a terméknek vagy szolgáltatásnak megfelelő mértékben;
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b) a vállalkozás nevéről;
c) a vállalkozás székhelyének postai címéről, és – ha azzal rendelkezik – a telefonszámáról, a
telefaxszámáról és az elektronikus levelezési címéről, továbbá annak a vállalkozásnak a
nevéről és postai címéről, akinek a nevében eljár;
d) a vállalkozás üzleti tevékenysége helyének postai címéről, és annak a vállalkozásnak a
postai címéről, akinek a nevében eljár, akihez a fogyasztó a panaszait címezheti, ha e cím a c)
pont szerint megadott címtől eltér;
e) a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt
teljes összegéről vagy – ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket
nem lehet előre ésszerűen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen felül
felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről), vagy ha
e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy
további költségek merülhetnek fel;
f) határozatlan időre szóló vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében arról, hogy
az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget
tartalmazza. Ha az ilyen szerződés átalánydíjas, arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege
egyúttal a teljes havi költséget is jelenti. Ha az összes költséget nem lehet előre kiszámítani,
a fogyasztót tájékoztatni kell az ellenszolgáltatás összegének kiszámításának módjáról;
g) a szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő
eszköz használatának díjáról, ha e díj emelt díjnak minősül;
h) a teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési
határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról;
i) a 20. § szerinti jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről
j) arról, hogy a 20. § szerinti jog gyakorlása esetén a termék visszaküldésének költségét a
fogyasztónak kell viselnie, ha a vállalkozás nem vállalta e költség viselését, és – a távollévők
között kötött szerződés esetében – a termék postai küldeményként nem küldhető vissza;
k) arról, hogy a fogyasztó a 26. § szerint köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit,
ha a 13. § vagy a 19. § esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a 20. § szerinti
felmondási jogát;
l) arról, ha a 29. § alapján a fogyasztót nem illeti meg a 20. § szerinti jog, illetve azokról a
körülményekről, amelyek teljesülése esetén a fogyasztó elveszíti a 20. § szerinti jogát;
m) a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről;
n) az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás
fennállásáról és annak feltételeiről;
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r) a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról;
s) a fogyasztó által a vállalkozás kérésére fizetendő vagy biztosítandó letét vagy egyéb
pénzügyi biztosíték nyújtásáról és annak feltételeiről;
t) a digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi
intézkedésről;
u) a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről a
vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően;
v) a jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező
peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének
lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról;
w) a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes
békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről.
7. A szerződéskötésre vonatkozó formai követelmények üzlethelyiségen kívül kötött
szerződés esetén
12. § (1) Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetén a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésében
előírt tájékoztatást a fogyasztóval papíron vagy – a fogyasztó beleegyezése esetén – más
tartós adathordozón közli. A tartós adathordozón rendelkezésre bocsátott tájékoztatást
olvasható módon, világos és közérthető nyelven kell a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.
(2) A szerződéskötést követően a vállalkozás átadja a fogyasztónak az aláírt szerződés
másolatát, vagy a szerződéskötést papíron vagy – a fogyasztó beleegyezése esetén – más
tartós adathordozón visszaigazolja. A visszaigazolás tartalmazza a fogyasztónak a 29. § (1)
bekezdés m) pontja szerint adott nyilatkozatát.
(3) Az olyan üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetében, ahol a fogyasztó kifejezetten
kérte a vállalkozás javításra vagy karbantartásra irányuló szolgáltatását, és a szerződő felek
azonnal teljesítik szerződéses kötelezettségeiket, feltéve, hogy a fogyasztó által fizetendő
összeg nem haladja meg kétszáz eurónak a Magyar Nemzeti Bank tájékoztatás megadásának
napján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerint megfelelő forintösszeget
a) a vállalkozás papíron vagy – a fogyasztó beleegyezése esetén– más tartós adathordozón
közli a fogyasztóval a 11. § (1) bekezdés b) és c) pontjában előírt tájékoztatást, továbbá az
ellenszolgáltatás teljes összegét vagy annak kiszámítási módját, a teljes összegre vonatkozó
becsléssel együtt;
b) a vállalkozás közli a fogyasztóval a 11. § (1) bekezdésének a), i) és l) pontjában előírt
tájékoztatást, azonban a fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján nem köteles azt papíron
vagy más tartós adathordozón átadni, és
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c) a szerződéskötés visszaigazolása tartalmazza a 11. § (1) bekezdésében előírt tájékoztatást.
13. § A fogyasztó az arra vonatkozó kérését, hogy a vállalkozás a szolgáltatás nyújtására
irányuló szerződés teljesítését már a 20. § (2) bekezdése szerinti határidő lejárta előtt kezdje
meg, köteles a vállalkozóval kifejezetten, tartós adathordozón közölni.
8. A szerződéskötésre vonatkozó formai követelmények távollévők között kötött szerződés
esetén
14. § Távollévők között kötött szerződés esetén a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésében előírt
tájékoztatást – világos és közérthető nyelven – a fogyasztóval közli, vagy azt a fogyasztó
számára elérhetővé teszi az alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő
eszköznek megfelelő módon. A tartós adathordozón rendelkezésre bocsátott
tájékoztatásnak olvashatónak kell lennie.
15. § (1) Ha a távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a fogyasztó számára
fizetési kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás egyértelműen és jól látható módon,
közvetlenül a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja a fogyasztó
figyelmét a 11. § (1) bekezdés a), e), f), p), q) és r) pontjában meghatározott információkra.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy
a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy
nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy
hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható
módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen
megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a
vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a vállalkozás nem
tett eleget e bekezdésben foglalt kötelezettségének, a szerződés semmis. A semmisségre
csak a fogyasztó érdekében lehet hivatkozni.
(3) A kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozás köteles legkésőbb a
fogyasztó szerződéses ajánlatának megtételekor egyértelműen és olvashatóan feltüntetni az
esetleges fuvarozási korlátozásokat és az elfogadott fizetési módokat.
16. § Ha a szerződést olyan távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz
alkalmazásával kötik meg, amelyen az információk megjelenítésére korlátozott hely vagy idő
áll rendelkezésre, az ilyen szerződés megkötése előtt a vállalkozás az alkalmazott távollévők
közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz útján közli legalább a 11. § (1) bekezdés a), b),
e), f), i), p) és q) pontjában előírt tájékoztatást. A 11. § (1) bekezdésében meghatározott
további információkat a vállalkozás a 14. §-sal összhangban bocsátja a fogyasztó
rendelkezésére.
17. § Ha a vállalkozás távollevők közötti szerződés megkötését telefonon kezdeményezi, a
telefonbeszélgetés megkezdésekor tájékoztatja a fogyasztót a vállalkozás nevéről, illetve
annak a vállalkozásnak a nevéről, akinek a nevében telefonál, valamint arról, hogy a
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telefonhívás szerződés megkötésére irányul. E § nem érinti a vállalkozás 16. §-ban
meghatározott kötelezettségét.
18. § A távollévők között kötött szerződés megkötését követően – ésszerű időn belül, de a
termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor, a
szolgáltatásnyújtására irányuló szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének
megkezdésekor – a vállalkozás tartós adathordozón visszaigazolást ad a fogyasztónak a
megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza
a) a 11. § (1) bekezdésében meghatározott tájékoztatást, kivéve, ha azt a vállalkozás már a
szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a fogyasztónak megadta; és
b) ha a fogyasztó a 29. § m) pontja szerinti nyilatkozatot tett, az erre vonatkozó
visszaigazolást.
19. § A fogyasztó az arra vonatkozó kérését, hogy a vállalkozás a szolgáltatás nyújtására
irányuló szerződés teljesítését már a 20. § (2) bekezdése szerinti határidő lejárta előtt kezdje
meg, köteles a vállalkozóval kifejezetten közölni.
9. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog
20. § (1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a
fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog
illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén,
amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét
követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn
belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.
(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
aa) a terméknek,
ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban
történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,
ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy
darabnak,
ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első
szolgáltatásnak,
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének
napjától;
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b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától
számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban
meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja
közötti időszakban is gyakorolja.
11. A fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása
22. § (1) A fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát
a) a 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy
b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján
gyakorolhatja.
(2) A vállalkozás internetes honlapján is biztosíthatja a fogyasztó számára a 20. §-ban
meghatározott jog (1) bekezdés szerinti gyakorlását. Ebben az esetben a vállalkozás tartós
adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.
(3) A 20. §-ban meghatározott jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a
fogyasztó nyilatkozatát a 20. § (2) bekezdésében, illetve a 21. §-ban meghatározott határidő
lejárta előtt elküldi.
(4) A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 20. §-ban meghatározott jogot e §-sal
összhangban gyakorolta.
12. A vállalkozás kötelezettségei a fogyasztó elállása vagy felmondása esetén
23. § (1) Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a
távollevők között kötött szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról
való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által
ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben
felmerült költségeket is.
(2) A 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a vállalkozás a fogyasztónak
visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti
vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési
módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
(3) Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő
fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő
többletköltségeket.
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(4) Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja az
(1) bekezdésben meghatározott összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem
szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a
korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a vállalkozást a visszatartás joga, ha
vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.
13. A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén
24. § (1) Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a
távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az
elállás közlésétől számított 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 fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
(2) A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a
vállalkozás vállalta e költség viselését.
(3) Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket
kifuvarozták a fogyasztónak, a vállalkozás saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az
jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.
25. § A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének
megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért
felel. Nem felel a fogyasztó az értékcsökkenésért, ha a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésének i)
pontjában előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget.
26. § (1) Ha a 13. § vagy a 19. § szerinti esetben a fogyasztó a teljesítés megkezdését
követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött szerződést, az
elszámolás során a fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben
megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha
azonban a fogyasztó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a
szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell
kiszámítani.
(2) E § alkalmazásában a piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző
vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti
ellenértékét kell figyelembe venni.
27. § A fogyasztó a 20. § szerinti joga gyakorlása esetén nem viseli az alábbi költségeket:
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítésének teljes vagy részleges költségeit,
ha
aa) a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésének i) vagy k) pontjában előírt tájékoztatási
kötelezettségének nem tett eleget, vagy
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ab) a fogyasztó nem kérte a 13. § és a 19. § szerint a szolgáltatás teljesítésének megkezdését
a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő lejárta előtt;
b) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom szolgáltatásának teljes vagy
részleges költségeit, ha
ba) a fogyasztó nem adta kifejezett, előzetes beleegyezését ahhoz, hogy a teljesítés a 20. §
(2) bekezdésében meghatározott határidő lejárta előtt megkezdődjön,
bb) a fogyasztó a ba) pont szerinti beleegyezése megadásával egyidejűleg nem nyilatkozott
annak tudomásulvételéről, hogy beleegyezésével elveszti a 20. § szerinti jogát, vagy
bc) a vállalkozás elmulasztotta megadni a 12. § (2) bekezdésében vagy a 18. §-ban előírt
visszaigazolást.
28. § A fogyasztót a 20. § szerinti joga gyakorlásával összefüggésben a 23. § (3)
bekezdésében, valamint 24–26. §-ban meghatározottakon felül további költség és egyéb
kötelezettség nem terheli.
14. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek
29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését
követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével
kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését
követően felmondási jogát elveszíti;
b) 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;
c) 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;
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai
okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul
vegyül más termékkel;
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g) 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;
h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett
kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése
céljából;
i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának
adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
k) 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;
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a
fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e
beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés
megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.
(2) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. § szerinti jog a fogyasztó által
kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált
cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
32. § Ez a rendelet 2014. június 13-án lép hatályba, rendelkezéseit csak a hatálybalépését
követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.
33. § Ez a rendelet a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi
irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló
2011. október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést
szolgálja.

Elállás jogának gyakorlása: telefonon vagy emailben
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Elállás
A törvény további részletei megtekintése itt:
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.287742
A fogyasztó a szerződéstől 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. Ebben az esetben külön
ki kell hangsúlyozni, hogy az elállásra nyitva álló határidő 14 nap, melyet attól a naptól
kezdve gyakorolhat, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetében pedig, amikor a
szerződést megkötötte, feltéve, hogy az értékesítő a tájékoztatási kötelezettségének eleget
tett.
Ha az értékesítő nem tesz eleget tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát
az áru átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében pedig a szerződés megkötésének
napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja.
Az értékesítő köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az
elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása
miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezen
felül egyéb költség nem terheli.
Ha az áru árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben az értékesítő által nyújtott
kölcsön fedezi, a fogyasztó elállási jogának gyakorlása a fogyasztási kölcsönszerződést is
felbontja.
A fogyasztó az értékesítőnek a fogyasztási kölcsönszerződés felbontásából eredő kárát nem
köteles megtéríteni, és tőle kamat vagy egyéb költség sem követelhető.
Mint webáruház üzemeltetőnek 30 nap áll rendelkezésére, hogy visszatérítse
a vásárló számára a teljes vételárat, amennyiben élni kíván az elállási jogával
a vásárló, és visszajuttatta a megrendelt terméket.
A vételár visszatérítés lehetséges módjait a vásárlóval egyeztesse minden
esetben (banki átutalás, postai úton stb..)!
A webáruház tulajdonos köteles visszatéríteni a termék árán felül a termék
kiszállításának költségét is a vásárló részére, amennyiben a termék vételárát
szállítási díjjal terhelte.
A vásárló kibonthatja, sőt ki is próbálhatja a megrendelt terméket, és ezt
követően is élhet az elállási jogával (természetesen csak 8 munkanapon
belül)!
A webáruház tulajdonos nem követelheti, hogy bontatlan állapotában
küldje vissza a megrendelt terméket a vásárló, csak úgy, mint azt sem, hogy
az eredeti számlával együtt, azonban követelheti az összes tartozék illetve a
garancia levél meglétét.

2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez
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Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett:4
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási
jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására
irányuló szerződés tekintetében:5
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:6
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt

