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Elállási/Felmondási jog 
Vásárló 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő: a termék 
étvételének napjától számított 14 nap. 
Ha a Vásárló elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási nyilatkozatát jutassa el részünkre 
(elektronikusan, postai úton vagy személyesen): 

 
Név: Pannonmobile Kft 

Cím: 1149 Budapest, Mogyoródi út 47. 
E-mail cím:pannonmobile@gmail.com 

Az értékesítő a termék árát haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül banki átutalással 
visszatéríti a megadott bankszámlaszámra. 
A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli.  A Vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli. 
Az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az 
elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő 
kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának 
másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő. 
Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog az olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely az átadást követő 
felbontása után nem küldhető vissza, illetve higiéniai termék (pl. füldugó, fülhallgató, fejhallgató, headset, 
kozmetikai eszközök ( pl.: epilátor, púderpamacs, sminkecset) esetében – ha már viselték, ki- vagy felpróbálták, 
használták – nincs helye elállásnak. Ez a kivételszabály magától értetődő, hiszen a bőrrel, testnedvekkel 
közvetlenül érintkező termékek – visszaküldés és esetleges továbbértékesítés esetén – komoly betegségek 
forrásai lehetnek.). Az ilyen termékek visszavétele a kereskedőtől nem várható el akkor, ha a Fogyasztó a 
terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen 
ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel, bőrrel, vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal 
érintkezett, így a termék minősége már nem garantálható.  
A visszaküldés Banki költsége a vásárlót terheli, ami 650-. levonásra kerül a termék árából. 
 
Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló 
szerződés tekintetében: 

 
Termék/ek:  
 
 
Vásárló neve, címe:  
 
Megrendelés száma:   
 
 
Kérem, hogy a termék összegét banki átutalással juttassák vissza részemre. 
 
A visszajuttatáshoz szükséges adatok:  
 
Név:  
 
 
Bankszámlaszám: 
 
Kelt:         
         Aláírás 


