
2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási/Felmondási nyilatkozat minta – GwisGo.hu – Gwisgofashion.superwebáruház.hu

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és küldje el részünkre)

Címzett*/ Visszaküldési cím: Gurzó Ferencné e.v. GwisGo.hu webáruház

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

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

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

Telefon: +36 20 403 77 52

Email: visszaru@gwisgo.hu

Alulírott/ak kijelentem/ kijelentjük, hogy gyakorlom/ gyakoroljuk elállási/ felmondási jogomat/ jogunkat az
alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Termék cikkszáma megnevezése:

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

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

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

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

Szerződéskötés időpontja, számla száma, átvétel időpontja:.

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

A fogyasztó(k) neve:...............................................................................................................

A fogyasztó(k) címe:...............................................................................................................

A visszaküldött termék(ek)értékének megfelelően kupont   utalást kérek. (Kérjük a megfelelőt húzza 
alá.)

Banki utaláshoz szükséges adatok:

Név:...................................................................................

Számlaszám:.......................................................................

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

…………………………………………………………………………………………………….

Kelt: 



*A visszaküldési mód, cím az itt megadott illetve az ÁSZF-ben megtalálható módok, címek:

A Packeta.hu - kézbesítés személyes átvevőhelyre szolgáltatással érkezett csomagot 
-          1., az átvételi ponton keresztül küldheti vissza. Az ehhez szükséges webáruház ID azonosítót 
minden esetben a visszaküldési kérelem beérkezése után e-mailben küldjük el Önnek.
-          2., postai úton, vagy egy másik helyi szállítócégen keresztül feladja és elküldi csomagját az adott
ország visszaküldési címére (lásd néhány sorral lejjebb). A címzésben fontos megadni a webáruház 
azonosítót, amit minden esetben a visszaküldési kérelem beérkezése után e-mailben küldjük el Önnek.

Az 1. módon visszaküldött csomagok visszaküldésének költsége Önt terheli, de a feladás  helyén nem 
kell fizetnie, a visszaküldendő összegből kerül levonásra!
A 2. módon visszaküldött csomagok visszaküldésének költsége Önt terheli és a feladás helyén kell 
fizetnie!

Az MPL, DPD, Sprinter Futárszolgálattal érkezett csomagot, 
ha a csomag méret legfeljebb 50 x 31 x 35 cm és maximum 20 kg ) a következő címre kérjük 
visszaküldeni:
(Gurzó Ferencné e.v. 2315  Szigethalom, 757 sz. automata - Szigethalom Lidl
Cím: 2315 Szigethalom, Mű út 7., Tel: +36204037752, E-mail: visszaru@gwisgo.hu  )

 
minden más méretű csomagot a következő címre kérjük visszaküldeni:
(Gurzó Ferencné e.v. Szigethalom posta „Postán maradó”
2315 Szigethalom, Szabadkai utca 55.Tel.: 20 403 77 52, E-mail: visszaru@gwisgo.hu )

Az ily módon visszaküldött csomagok visszaküldésének költsége Önt terheli és a feladás helyén kell 
fizetnie!

 
FoxPosttal érkezett csomagot a FoxPost automata visszaküldés funkciójával és az átvételi sms kód 
használatával lehet visszaküldeni. 
Az ily módon visszaküldött csomagok visszaküldése ingyenes, ezért NEM kell fizetnie!


