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A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSÉRE VONATKOZÓ ŰRLAP - 14 NAPOS ELÁLLÁS   

Az EU jogszabályainak alkalmazandó rendelkezéseivel összhangban az ügyfélnek 14 nap áll a 
rendelkezésére ahhoz, hogy különösebb indok nélkül elálljon az üzlethelyiségen kívül kötött vásárlási 
szerződéstől, vagy tájékoztassa a céget a távértékesítési szerződés megszüntetéséről. 

Ha szeretne elállni a szerződéstől, kérjük, töltse ki az űrlapot, és küldje el azt a cégünk címére: 
NextLevel, d.o.o. - RETURNS, Usnjarska cesta 18, SI-1275 Šmartno pri Litiji, Slovenia; vagy 
elektronikusan az info@lallure.hu e-mail címre. 

 

Az ügyfél elállásának bejelentése 

A vásárló adatai: 

A vásárló teljes neve: _______________________________________________________________ 

A vásárló címe: ________________________________________________________________ 

A vásárló telefonszáma: _______________________________________________________ 

A vásárló e-mail címe: ___________________________________________________________ 

Az értékesítő adatai: 

NextLevel, d.o.o. 
Szlovénia 
Ponoviška cesta 11D 
SI-1270 Litija 
info@lallure.hu 
 
Termékadatok:  

A következő termékkel kapcsolatos megrendelési szerződéstől szeretnék elállni: 

__________________________________________________________________________________ 

A termékre vonatkozó számla kelte: _____________________________________________________ 

Számlaszám: _____________________________________________________________________ 

Megrendelési azonosító: ______________________________________________________________ 
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Az alábbi lehetőségek közül kérjük, karikázza be azt az opciót, amelyet igénybe szeretne venni: 

1. Pénzvisszafizetés 
2. Termékcsere 

Pénzvisszafizetés (Amennyiben a pénzvisszafizetést választja) 

A teljes vételárat a termék vásárlásakor használt fizetési módszerrel térítjük vissza az ügyfélnek, kivéve 
azokat az eseteket, amikor az ügyfél egy másik fizetési mód révén szeretné visszakapni a fizetett 
vételárat. Ilyen esetben az ügyfélt nem terheli semmilyen költség.  

Kérjük adjon meg egy helyes IBAN-t, amely összesen 28 karakterből áll. Egy helyes IBAN a HU 
országkóddal kezdődik, melyet két ellenőrzőszám és 24 belföldi pénzforgalmi jelzőszám követ:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

A vásárló aláírása:       Dátum és helység: 

______________________      ________________________ 
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