
Visszaküldési adatlap 
 
 
 
Rendelés / Számla sorszám: 

Neved: 

Címed: 
Telefonszámod: 
 
Kérlek, tegyél X-et a megfelelő helyre! 
 
1. A visszaküldött termék: 
[ ] bontatlan, originál 
[ ] kibontott és/vagy használt 
 
2. A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet 
alapján a 14 napon belüli elállási jogomat gyakorlom, és kérem, hogy 
 
[ ] a termék vételárát utalják át bankszámlámra (intim termék esetén csak 
bontatlan és eredeti csomagolással, egyéb termékeknél sérülésmentes, eredeti 
állapotú termék visszaküldése esetén) 

Bankszámlaszámom: 
 

VAGY 
[ ] a terméket az alábbira cserélni, a kért cseretermék cikkszáma és neve (a 
cseretermék kiszállítási díja 999Ft): 

 

VAGY 
[ ] Nem 14 napos elállási jogomat gyakorlom, a termék meghibásodott, kérem a 
nem működő terméket egy működőképesre cserélni (csak jótállási időn belül 
meghibásodott termék esetén). 

Hiba részletes leírása: 
 
 
 
 
 
 
Fontos információk: 

- Kibontott és/vagy használt, hibás termék kizárólag ugyanarra a típusra 
cserélhető. 

- A higiénés termék ára elállás esetén csak bontatlan csomagolás megléte 
mellett utalható vissza. 

- Utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni. 
- Javasoljuk, a visszaküldendő terméket ajánlott küldeményként történő 

feladását. 
- Kérlek csatold az eredeti számlát vagy másolatát. 

- A tájékoztatás nem teljes körű, részletes információt és tájékoztatást a 

webáruházunk ÁSZF menüpontjában találsz. 



- A visszaküldési lap használata nem kötelező, de megköszönjük, ha 
használatával segíted a munkánkat. 

 

Dátum: 
 

 
Aláírás: 
 
 
Erre a címre küldd vissza a terméket: 
Digitalhost Bt.. 

7561 Nagybajom Sugár u. 59. 
 
Szerződés megerősítése 

 

A távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. 
rendelet 3. §-a szerint ezúton tájékoztatjuk az alábbiakról: 

Az Ön által vásárolt termék eladója a számla fejlécében „szállító”-ként 
megnevezett 

Digitalhost Bt. A Szállító és Ön között szállítási szerződés (adásvétel) jött 
létre. 

Az Ön által megrendelt termékek megnevezését, darabszámát, vételárát 
és ÁFA tartalmát valamint a szállítás módját és díját a számla adatai 

tartalmazzák. 
Tájékoztatjuk, hogy a Korm. rendelet alapján Ön a termék kézhezvételét 

követő 14 (tizennégy) napon belül jogosult elállni a szerződéstől. 

Az elállás jogát írásban, személyesen szóban és e-mailen is gyakorolhatja. 
 
Figyelem!  
 

Nem gyakorolható az elállás joga az alábbi termékek esetén, ha a termék 

csomagolása nem sértetlen: intim és higiénés termékek, étrend 
kiegészítők, vitaminok, szexuális segédeszközök, kellékek, kozmetikumok, 

fehérneműk és egyéb hasonló termékek esetén, amelyek a Korm. rendelet 
5. § c) pontja szerint természeténél fogva vissza nem szolgáltatható 

terméknek minősülnek. 
Más termékkörök esetén a termék sérüléseiből és nem rendeltetésszerű 

használatából eredő károk megfizetése Önt terheli. 
Elállás esetén a termék vételárát és a szállítási költséget legkésőbb 30 

napon belül visszatérítjük, illetve az Ön kívánsága szerint a terméket más 
termékre cseréljük. A cseretermék újra küldésének költségei Önt terhelik 

kivéve, ha helyettesítő termék került kiszállításra. 
A termékekre kötelező jótállás nem vonatkozik, a vibrációs termékekre 

azonban az eladó 1 év szerződéses jótállást vállal. A jótállás 

gyakorlásának feltétele az eredeti számla megléte. A jótállásra az Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

szabályai vonatkoznak.  



A nem rendeltetésszerű használatból és sérülésekből eredő 
meghibásodásra, a természetes kopásra, stb. a jótállás nem vonatkozik. A 

jótállás nem érinti a fogyasztó törvényből fakadó jogait. 

Bármilyen kérdése esetén készségesen állunk rendelkezésére az 
info@szexlife.hu email címen. A szerződés egyéb rendelkezései 

megtalálhatók a webáruházunk ÁSZF menüpontjában találhat. 


