
Elállási nyilatkozat 
 

Alulírott …………………………….….., mint vevő……………………....……….napján adásvételi szerződést 
kötöttem a Goldchipgrót Kft-vel. A termék(ek) visszaküldése Postai csomagként vagy 
futárszolgálattal: 8790 Zalaszentgrót, Deák Ferenc utca 3 címre várjuk.  
Goldchipgrót Kft. által üzemeltetett http://goldchip.hu honlapon keresztül: 
….……………….. rendelési számon …..darab,  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
megnevezésű termék(et) vásároltam. 
 
A termék (ek)……………….. napján átvettem.  
 
A Szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 
45/2014. (II.26.) Kor. rendeletet (továbbiakban „Korm. rendelet’”) 4. § 10. pontja alapján 
távollévők között kötött szerződésnek minősül.  
 
A jelen Elállási nyilatkozattal úgy nyilatkozom, hogy a Szerződéstől a Korm.  rendelet 20 § (1) 
bekezdése alapján, a mai napon, a Termék(ek) átvételétől számított 14, azaz tizennégy napon belül 
elállok, és a Termék(ek)et saját költségemen visszajuttatom a Goldchipgrót Kft székhelyére. Kérem a 
Goldchipgrót Kft.-ét, hogy a Termék(ek) vételárát a jelen Elállási nyilatkozat átvételétől számított 14, 
azaz tizennégy napon belül fizesse vissza a Fogyasztónak. Mint Fogyasztó tudomásul veszem, hogy a 
Goldchipgrót Kft. addig visszatartja a Termék(ek) Vételárát, amíg a Termék(ek)et nem szolgáltattam 
vissza vagy hitelt érdemlően nem bizonyítottam, hogy a Terméket(ek)et visszaküldtem.  
 
Mint fogyasztó tudomásul veszem, hogy a Termék8ek) jellegének, tulajdonsásainak és működésének 
megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt bekövetkezett értékcsökkenést 
köteles vagyok megtéríteni a Goldchipgrót Kft.-nek. Mint Fogyasztó tudomásul veszem, hogy a 
Goldchipgrót Kft. megtagadhatja a Termék(ek) visszavételét, amennyiben nem tudom a Termék(ek)et  
az átvételnek megfelelő állapotban visszaadni a Goldchipgrót Kft.-nek, így különösen , ha a 
Termék(ek) sérült vagy hibás, és a hiba oka a Termék(ek)nek az általam történt átvételét követően 
és/vagy a hiba nekem vagy harmadik személynek felróhatóan keletkezett. Mint Fogyasztó tudomásul 
veszem, hogy a Goldchipgrót Kft. megtagadhatja a Termék(ek) átvételét, ha azt olyan módon küldöm 
vissza, hogy az átvétellel a Goldchipgrót Kft.-nek költsége merülne fel.  
 
Mint Fogyasztó tudomásul veszem,, hogy nem vagyok jogosult elállni a Korm. rendelet 29 § (1) 
bekezdésében felsorolt Termék(ek)re kötött Szerződéstől.  
 
Kérem a Goldchipgrót Kft.-t, hogy a Termék(ek) vételárát a : ……………………… Banknál vezetett 
 
……………………………………………………………..bankszámlaszámomra szíveskedjen visszafizetni.  
 
Kelt.:…………………………………………………. 
 
Tisztelettel: 
 
………………………………………………………… 

 

http://goldchip.hu/

