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ELÁLLÁSI NYILATKOZAT (Kérjük nyomtatott betűvel kitölteni!) 
 
 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi szolgáltatás adásvételére irányuló 
nevezés/szerződés tekintetében:  

 

Fogyasztó neve*:    

Fogyasztó címe*:     

Fogyasztó email címe*:    

Egyedi azonosító száma*:    

Számlaszám:    

Nevezés vételára*:    

Szerződéskötés (nevezés) napja*:  

 

Az adatok kitöltésével hozzájárulok, hogy az CNCdrive Kft. a vételár visszatérítését banki átutalással 
teljesítse: 
 
Bankszámlaszám:     

Számlatulajdonos:     

Lakcím:    

Számlavezető bank:    

 

Alulírott a jelen nyilatkozat következő oldalán található, az elállási jog gyakorlásához kapcsolódó 

tájékoztatást elolvastam, és azt megértettem. A fenti adatok hiánytalanok, és a valóságnak megfelelőek. 

Kelt:   , 20 .    . 

 

 

  
Vásárló aláírása 

 
 

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező!   
  



Tisztelt Vásárló! 

 

Ön 14 (tizennégy) naptári napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a CNCdrive Kft weboldalán a regisztrációs 
felületének igénybevételével megkötött szerződéstől (nevezéstől).  

 

Az elállási határidő  

Attól a naptól számított 14 (tizennégy) naptári nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megbízott fél, a 
szolgáltatást megrendelte, nevezését elküldte a https://shop.cncdrive.hu oldalon; Kivételt képez a „vis maior” esete. 

 

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni 
(személyesen, postán, vagy elektronikus levélben) a fejlécben megjelölt CNCdrive Kft tulajdonosának elérhetőségére.  
Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is. Amennyiben az elállási jog gyakorlására nem a 
https://shop.cncdrive.hu/vasarlasifeltetelek oldalon közétett mintát használja fel, abban az esetben a nyilatkozat 
egyértelmű, ha az tartalmazza az elállási nyilatkozaton túlmenően legalább az Ön nevét, címet, nevezés időpontját, 
egyedi azonosítóját. 

A Fogyasztó (nevező) határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási 
nyilatkozatát a Szolgáltató részére. 

A Fogyasztót (nevezőt) terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a fent említetten meghatározott rendelkezéseknek 
megfelelően gyakorolta. 

Az elállást határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó (nevező) az erre irányuló nyilatkozatát 14 
(tizennégy) naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő megküldés esetén 
a postára adás dátumát, elektronikus levélben történő megküldés esetén az elektronikus levél megküldésének idejét veszi 
figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. 

Ha a Fogyasztó (nevező) eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának 
kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített 
ellenszolgáltatást. 

A visszatérítés során a Szolgáltató a megrendelés során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, 
kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, e visszatérítési mód 
alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. 

 

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. 

 

Az elállás joghatásai: 
 

 Ha Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14  
(tizennégy) naptári napon belül az CNCdrive Kft. az Ön által teljesített nevezési díjat visszatéríti. A CNCdrive Kft. a 
visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal nem meg egyező fizetési módot alkalmaz . A 
CNCdrive Kft  banki átutalás igénybevételével teljesíti a visszafizetést. Ehhez szükséges önnek megadni a banki adatokat 
amit a cég bizalmasan kezel. E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. 
 
   Elállási joggal kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy 
rendelkezik, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi 
kommunikáció, ajánlat címzettje, azaz a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény értelmében fogyasztónak 
minősül.  

 

 

 

CNCdrive Kft. 

https://shop.cncdrive.hu/
https://shop.cncdrive.hu/fizetesi-feltetelek/

