
 

ELÁLLÁSI NYILATKOZAT 

 
 

Az alábbi formanyomtatvány lehetővé teszi az ügyfél számára a YesSport.hu online üzletben (tovább Üzlet) történt internetes vásárlástól való 
elállást. Az Elállási Nyilatkozat kitöltése és elküldése az Üzlet számára nem kötelező jellegű. Az elállás egyénileg választott módon lehetséges. 

 

 
A fogyasztónak joga van a YesSport.hu online üzletben megvalósult vásárlástól elállni az áru átvételétől számított 30 napig. Amennyiben nem 

tartasz igényt a megrendelt termékekre és vissza szeretnéd küldeni nekünk, szabadon jelezheted nekünk az általad meghatározott módon és 

nem vagy köteles az elállás okát sem megadni. A teljes rendelést, vagy csak bizonyos termékeket hasonlóképpen visszaveszünk. 
 

Milyen gyorsan és könnyen tudok elállni a vásárlástól és tudom visszaküldeni a termékeket? 

 
1 Töltsd ki az Elállási Nyilatkozatot 

Juttasd el hozzánk az Elállási Nyilatkozatot 

2 ● E-mailben az alábbi e-mail címre: info@yessport.hu 

 
Vagy küldd el az Elállási Nyilatkozatot a termékkel együtt az alábbi címre: 

3 Olza Logistic – YesSport, Ady Endre 16, 4123, Hencida 

4 Ezt követően várd meg az Üzlet válaszát. A terméket, amellyel kapcsolatban az Elállási Nyilatkozatot kitöltötted, 
haladéktalanul vissza kell küldeni a vásárlástól való elállási szándék bejelentése után legfeljebb 14 napon belül. A választ a 

termék visszaérkezése után 14 napon belül kapod meg. 

 
További információk: 

 
● A visszaküldött termék csomagolási és szállítási költsége a Vásárlót terheli. 

● A terméket úgy kell becsomagolni, hogy azon ne keletkezhessen sérülés a szállítás alatt. Az árut sérülésmentes állapotban kell 
visszaküldeni. A vásárlónak joga van a termék tulajdonságait és alkalmasságát olyan módon leellenőrizni, ahogy azt személyesen 
az Üzletben tenné. Nem használhatja a terméket rendeltetésének nem megfelelően. Amennyiben mégis úgy jár el, az eladónak 

jogában áll díjat felróni a termék megkárosításáért. 

● Az Üzlet nem vesz át utánvételes csomagot, így az visszaküldésre kerül a feladóhoz a feladó költségére. 

● Az Üzlet a visszaküldött termékek teljes árát visszatéríti a Vásárló felé, továbbá a visszautalás banki költsége és a Vásárló rendelése 
során fellépő szállítási költség is az Üzletet terheli. A rendelés pillanatában érvényben lévő, az Üzletben elérhető legalacsonyabb 

szállítási költségének visszatérítését magára vállalja az Üzlet, függetlenül attól, hogy a Vásárló költségesebb szállítási lehetőséget 

választott. Az összeg visszautalása az Elállási Nyilatkozat beérkezésétől számított 14 napon belül történik. 

● Az összeget az Üzlet mindig a Vásárló bankszámlaszámára utalja vissza. Az Üzlet a visszautalás banki költségéért semmilyen 

jellegű többletköltséget nem számol fel a Vásárlóval szemben. 

 
Jelen tájékoztató a YesSport.hu „Általános Szerződési Feltételei” szerint került elkészítésre. 

A teljes dokumentum az Üzlet weboldalán található: https://yessport.hu/Altalanos-Szerzodesi-Feltetelek-clinks-hun-101.html 
 

Reklamációval, vagy termék-, pénzvisszatérítéssel kapcsolatos kérdések esetében kérjük a YesSport.hu Ügyfélszolgálatával való 

kapcsolatfelvételt. 

Fontos információ! 

A vásárlástól való elállás lehetősége kizárólag egyéni vásárlók számára érhető el (fogyasztó - nem cég) és nem egyéni megrendelések esetében. 
Cégek által megrendelt terméket nem veszünk vissza. Amennyiben adószám nélkül lett kiállítva a számla a rendelésedről, élhetsz az elálláshoz 
való jogoddal. 

mailto:info@yessport.hu
https://yessport.hu/Altalanos-Szerzodesi-Feltetelek-clinks-hun-101.html


 

 

ELÁLLÁSI NYILATKOZAT 
 

 

Vásárló adatai: 

 

 
Vezeték- és 

keresztnév: 

 

 

 

 
…………………………………………………….. 

Eladó adatai: 

Fashion Trends 
Group sp. z o.o. 

Lipa 8, 

37-751 Żohatyn 
Lengyelország 
Adószám: 

PL7952542640 
 

 
 

Cím: ……………………………………………………… 

 

 

 

 

 
E-mail cím: ……………………………………………………… 

Telefonszám: ……………………………………………………… 

Rendelésszám: ……………………………………………………… 

A TERMÉKET ERRE A 

CÍMRE KELL 

VISSZAKÜLDENI: 

 
Olza Logistic - YesSport 

Ady Endre 16,  

4123, Hencida

Nyugta, vagy számla 
száma: 

……………………………………………………… 

Kijelentem, hogy a Fogyasztók jogairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elállok a 
vásárlástól (rendelés száma feljebb megadva). 

 
KIJELENTEM, HOGY …………………………………………. NAPON ÁTVETT ALÁBBI 

TERMÉKEKET VISSZAKÜLDÖM: 

Termék neve 
Visszaküldött 

mennyiség 
Bruttó ár A Vásárló megjegyzése 

    

    

    

 
AZ ELÁLLÁSI JOGOMMAL ÉLVE KÉREM A RENDELÉS ÁRÁNAK SZÁMLÁMRA TÖRTÉNŐ 

VISSZAUTALÁSÁT AZ ALÁBBI BELFÖLDI SZÁMLASZÁMRA: 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

számlatulajdonos neve: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
számlatulajdonos címe: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
KIJELENTEM, HOGY AZ ALÁBBIAK SZERINT ELÁLLOK A VÁSÁRLÁSTÓL (kívánt lehetőséget 

bejelölni): 



☐ megjegyzés megadása nélkül 

☐ megjegyzés 
megadásával 

 
 

 

a visszáru okának rövid leírása 

dátum és a Vásárló aláírása 

☐ Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az egyéb hatályos 
adatvédelmi jogszabályok értelmében egyetértek az űrlapban foglaltakkal. Tudomásul veszem, hogy az egyetértésem hiánya az Elállási 

Nyilatkozat figyelmen kívül hagyását eredményezi. 


