
Elállási nyilatkozat
Ha a SNEAKERGALLERY-től vásárolt árut vissza szeretné küldeni, kérjük töltse ki ezt a 
nyomtatványt, nyomtassa ki és a panaszolt áruval együtt küldje el nekünk. A 
nyomtatvány csatolása jelentősen felgyorsítja az áru visszaküldésének teljes 
folyamatát.
  
Csomagolásnál kérjük, kövesse a nyomtatvány végén található Szállítási útmutatót. 
A megfelelő csomagolás megakadályozza az áru sérülését a szállítás során.

Az árut a Packeta-n keresztül ingyenesen feladhatja nekünk, ahol csak be kell diktálni 
a visszaküldési kódunkat: 94624757

Amennyiben nem ingyenesen a Packeta-n keresztül, hanem más módon szeretné 
visszaküldeni az árut, kérjük, küldje el nekünk az alábbi címre:

SNEAKERGALLERY s.r.o.
Tyršova 1182, Box 9
664 42, Modřice
Cseh Köztársaság

email: info@sneakergallery.cz

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom 
elállási/felmondási jogomat termék/ek 

adásvételére irányuló szerződés 
tekintetében:

Fogyasztó vezetékneve és keresztneve:

Fogyasztó címe:

Rendelésszám:

Email:

Telefon:

Megrendelés dátuma:

Kézhezvétel dátuma:

Fizetési mód:

IBAN:

Bic kód/SWIFT:
Kelt……………………..,  ………………..

____________________________________
Fogyasztó aláírása



Szállítási útmutató

Kizárólag használatlan, a legkisebb használati nyom nélküli viseletlen árut lehet 
visszaküldeni, beleértve az eredeti csomagolás minden részét.

Természetesen az áruhoz mellékelt matricákat, kártyákat megtarthatod.
 A legegyszerűbb és ingyenes módja a tornacipő eljuttatásának hozzánk a 
Packeta-n keresztül lehetséges. Csak menjen el bármelyik �ókjukba, és diktálja be a 
visszaküldési kódunkat: 94624757 

Ezután a Packeta-nál címkét nyomtatnak, és elküldik nekünk az árut.

A tornacipőt kérjük az ugyn. doubleboxed csomagolni, helyezd be a 
dobozt a tornacipőkkel a kartondobozba, hogy elkerüljük az eredeti cipődoboz 
sérülését a szállítás során. Ideális esetben a tornacipőt ugyanabban a dobozban 
küldd vissza, amelyben érkezett, és töltsd ki a szabad helyet, hogy a doboz ne 
mozduljon el a doublebox-ban.

A ruhákat kartondobozba csomagold légy szíves, hogy elkerüljük a szállítás 
közbeni  sérüléseket.

Az árut átvétele után ellenőrizzük, majd visszautaljuk a pénzt a számlára. 



Útmutató a szerződéstől való elállás jogához

A szerződéstől való elállás joga

Önnek jogában áll 14 napon belül indoklás nélkül elállni a szerződéstől.

Ön jogosult a szerződéstől indoklás nélkül elállni a szerződéskötés napját követő 14 
napon belül, adásvételi szerződés megkötése esetén pedig akkor, amikor Ön vagy egy 
harmadik személy (a szállítótól eltérő) átveszi az árut.

A szerződéstől való elállási jog gyakorlása érdekében Önnek tájékoztatnia kell a SNEAKER-
GALLERY s.r.o.-t, amelynek székhelye: náměstí Svobody 92/21, Brno-město, 602 00 Brno, 
KSH-szám: 08326011, Adószám: CZ08326011 egyoldalú jogi eljárások formájában. A 
mellékelt formanyomtatvány mintával elállhat a szerződéstől, de ez nem kötelező.

A jelen szerződéstől való elállási határidő betartása érdekében elegendő a szerződéstől 
való elállást a tárgyidőszak lejárta előtt elküldeni.
 
A szerződéstől való elállás következményei

Ha eláll a szerződéstől, indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozat 
napjától számított 14 napon belül visszatérítjük az Öntől kapott összes �zetést, beleértve 
a szállítási költségeket is (kivéve az Ön által választott szállítási mód miatt felmerülő 
többletköltségeket , amely eltér az általunk kínált legolcsóbb normál szállítási módtól). 
Ugyanazt a �zetési módot fogjuk használni a visszatérítéshez, amelyet az eredeti 
tranzakció során használt, hacsak Ön kifejezetten másként nem rendelkezik. Semmilyen 
esetben sem keletkeznek Önnek további költségek. Fizetését csak a visszaküldött áru 
kézhezvételekor térítjük vissza, vagy ha bizonyítja, hogy az árut visszaküldte, attól 
függően, hogy melyik következik be előbb.

Az áru visszaküldésével kapcsolatos közvetlen költségek Önt terhelik. Ön csak az áru 
értékének csökkenéséért felelős, ha az árut olyan módon kezeli, mint ami az árutermésze-
tének és jellemzőinek megismeréséhez szükséges, beleértve a funkcionalitását is.

Ha Ön az elállási időszak alatt igényelte a szolgáltatás nyújtását, úgy az elállásról való 
tájékoztatásig a nyújtott szolgáltatások terjedelmével arányos összeget �zet felénk, a 
szerződésben rögzített teljes szolgáltatási körhöz képest.


