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Előzetes megjegyzés, tájékoztatás a fogyasztó számára a lemondásnak, a szerződéstől való 
elállásnak a jogáról.

Miután Ön a FELDER KG onlineshop felületén megrendelte az árut, ezt követően az Ön megrendelését az áru 
sajatosságaitől függően kiküldik. A kiszállítás történhet csomagként (=csomagként föladható áru) vagy szállítmányozó 
cég közreműködésvel (=olyan áru, mely csomagként nem szállítható).

A lemondásnak a feltételei, a szerződéstől való elállásnak a módjai az Ön esetében attól függnek, hogy az árucikket 
csomagként és / vagy szállítmányozó (fuvarozó) cég közreműködésével kapta-e meg. Ha a megrendelt árucikket cso-
magként kapta meg, akkor Önre a csomagként küldhető árunak a formanyomtatványa ill. tájékoztatója fog vonatkoz-
ni az árucikkről való lemondásnak, a szerződés felmondásának során. Ha a megrendelt árucikket nem csomagként 
kapta meg, akkor Önre a szállítmányozó (fuvarozó) cég közreműködésével küldhető árunak a formanyomtatványa ill. 
tájékoztatója fog vonatkozni az árucikkről való lemondásnak, a szerződés felmondásának során. Ha a megrendelés 
teljesítése csomagküldés révén és spedíció, szállítmányozó cég segítségével is történik és Ön a teljes megrendeléstől 
el akar állni, akkor mind a kettő az elállásról szóló nyilatkozatot ki kell Önnek töltenie.

Megrendelés visszavonásának az esetében, kérjük alkalmazza az Ön számára vonatkozó lemondási szabályt, forma-
nyomtatványt. Jelölje meg a megfelelő mezőben a szerződéstől történő elállasnak a kezdetét.

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁSRÓL, csomagként küldhető áru esetében,   oldal nr.2
TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁSRÓL, csomagként nem küldhető áru esetében,   oldal nr.4
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A csomagként küldhető áru esetében szeretném a szerződéstől való elállásról szóló tájékoztatót használni. 
(Kérjük, jelölje „x“-el)

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁSRÓL, csomagként küldhető áru esetében

A lemondásnak, a szerződéstől való elállásnak a joga
Önnnek jogában áll tizennégy napon belül elállni a szerződéstől. A szerződés fölmondását nem szükséges megin-
dokolnia. Az árucikkről való lemondás végső határideje tizennégy nap. Ez a határidő attól a naptól számít amikor 
Ön vagy egy az Ön által megnevezett harmadik személy (de nem szállítmányozó) az árut a birtokába vette. Ahhoz 
hogy gyakorolni tudja a lemondásra vonatkozó jogát bennünket írásos formában kell értesítenie. A dokumentumot a 
következő címre kell Önnek eljuttatnia: FELDER KG, KR-Felder-Straße 1, A-6060 Hall in Tirol, Ausztria A szerződés fel-
mondására, a megrendelés lemondására vonatkozó döntését egyértelmű nyilatkozat révén kell megtennie. (Pl. postai 
úton, levélbem, telefaxon vagy e-mail útján) Telefon: + 43522358500, Telefax – Nr. + 43522356130 E-Mail: info@
feldershop.com. Ehhez Ön mintaként a következő formanyomtatványt is használhatja. De nem előírás ennek a nyom-
tatványnak az alkalmazása. A lemondás határidejének a betartásához elegendő az is ha, értesítést küld felénk arról, 
hogy gyakorolni kívánja a lemondásra, a visszavonásra való jogát még a lemondás határidejének a lejárta előtt.

A lemondó nyilatkozat formanyomtatványának a mintája.

(Ha Ön el akar állni a szerződéstől, akkor kérjük, hogy a lemondás végett töltse ki ezt a formanyomtatványt.
Majd szíveskedjék részünkre megküldeni.

Felder KG 
KR-Felder-Straße 1
6060 Hall in Tirol, Ausztria
Telefax-Nr.: +43 5223 56130
E-Mail: info@feldershop.com

- Ezennel elállok/elállunk (*) az (*) Önökkel létrejött szerződéstól. A szerződés a következő áruk vásárlásáról
szólt (*)/ az alábbi szolgáltatások létrejöttéről szólt.

- Megrendelve (*)/a kézhezvétel, beérkezés dátuma (*)
- A fogyasztó(k) neve
- A fogyasztó(k) címe
- Fogyasztó(k) aláírása (csak a papíralapú közlés esetében kell aláírni)
Dátum

-------------------------------
(*) A nem kívánt rész törlendő 
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A lemondásnak a következményei

Ha eláll, visszalép ettől a szerződéstől, akkor mi vissza fogjuk fizetni az összes olyan befizetését, melyet Öntől kap-
tunk. Ebbe beleértendő a szállításnak ill. a kézbesítésnek a költsége is (kivételt képeznek az olyan fölmerülő többlet-
költségek, amelyek abból származnak, hogy Ön nem az általunk kínált legolcsóbb szállítási módot választotta). Ha-
ladéktalanul, de legkésőbb tizennégy napon belül viszzafizetjük a pénzt. A tizennégy napot attól a naptól számítjuk, 
amikor a szerződéstől való elállásra vonatkozó értesítését megkaptuk ill. kézhezvettük. A visszafizetés során ugyanazt 
fizetőeszközt fogjuk használni, mint amit az eredeti tranzakció során alkalmaztunk. Ettől csak abban az esetben 
tudunk eltérni, ha Önnel kifejezetten másban állopodunk meg; Semmilyen esetben sem számítunk föl díjat Önnek a 
visszafizetésért. Jogunkban áll a visszafizetést megtagadni addig, míg az árut vissza nem kaptuk a birtokunkba ill. 
addig, míg Ön elégséges bizonyítékot nem szolgáltat arról, hogy az árut már visszaküldte. Annak megfelelően, hogy 
melyik a korábbi időpont. Minden esetben köteles Ön az árut haladéktalanul, de legkésőbb tizennégy napon belül, a 
visszamondás, a szerződéstől történő elállás napjától számítva hozzánk (A-6060 Hall in Tirol, Ausztria) visszajuttatni 
és átadni. A szerződéstől való ellálásnak a a dátuma az a nap, amikor Ön erről bennünket tájékoztatott. A határidőt 
Ön be fogja tartani, ha az árut 14 nappal a határidőnek a lejárta előtt visszaküldi. Csak abban az esetben kell Ön-
nek az áru esetlegesen fölmerülő értékvesztéséért fizetnie, ha a vizsgálat során kiderül az, hogy az áru állapotában, 
minőségében, talajdonságaiban és funkcionalitásában bekövetkezett értéktvesztés annak a következménye, hogy Ön 
nem megfelően kezelte az árut.

A lemondásnak, a szerződéstől való elállásnak a vége

Nem áll fönn a lemondésnak, a szerződéstő való joga a BGB (szövetségi törvény) § 312g 2. bekezdés rendelkezésé-
nek értelmében olyan leszállított árucikkek esetében, amelyek az ügyfél, a vevő specifikációja szerint kerültek legyár-
tásra, vagy egyérteműen az ő személyes igényeihez igazodnak. Továbbá abban az esetben sem áll fönn az elállásnak 
a joga a leszállított árucikkeknek a vonatkozásában, ha azok ill. azoknak a szerkezete, állapota elválaszthatalanul 
összekeveredtek más javakkal a leszállításuk után. 
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A csomagként nem küldhető áru esetében szeretném a szerződéstől való elállásról szóló tájékoztatót használni. 
(Kérjük, jelölje „x“-el)

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁSRÓL, csomagként nem küldhető áru esetében

A lemondásnak, a szerződéstől való elállásnak a joga
Önnnek jogában áll tizennégy napon belül elállni a szerződéstől. A szerződés fölmondását nem szükséges megin-
dokolnia. Az árucikkről való lemondás végső határideje tizennégy nap. Ez a határidő attól a naptól számít amikor 
Ön vagy egy az Ön által megnevezett harmadik személy (de nem szállítmányozó) az árut a birtokába vette. Ahhoz 
hogy gyakorolni tudja a lemondásra vonatkozó jogát bennünket írásos formában kell értesítenie. A dokumentumot a 
következő címre kell Önnek eljuttatnia: FELDER KG, KR-Felder-Straße 1, A-6060 Hall in Tirol, Ausztria A szerződés fel-
mondására, a megrendelés lemondására vonatkozó döntését egyértelmű nyilatkozat révén kell megtennie. (Pl. postai 
úton, levélbem, telefaxon vagy e-mail útján) Telefon: + 43522358500, Telefax – Nr. + 43522356130 E-Mail: info@
feldershop.com. Ehhez Ön mintaként a következő formanyomtatványt is használhatja. De nem előírás ennek a nyom-
tatványnak az alkalmazása. A lemondás határidejének a betartásához elegendő az is ha, értesítést küld felénk arról, 
hogy gyakorolni kívánja a lemondásra, a visszavonásra való jogát még a lemondás határidejének a lejárta előtt.

A lemondó nyilatkozat formanyomtatványának a mintája.

(Ha Ön el akar állni a szerződéstől, akkor kérjük, hogy a lemondás végett töltse ki ezt a formanyomtatványt.
Majd szíveskedjék részünkre megküldeni.

Felder KG 
KR-Felder-Straße 1
6060 Hall in Tirol, Ausztria
Telefax-Nr.: +43 5223 56130
E-Mail: info@feldershop.com

- Ezennel elállok/elállunk (*) az (*) Önökkel létrejött szerződéstól. A szerződés a következő áruk
vásárlásáról szólt (*) / az alábbi szolgáltatások létrejöttéről szólt.

- Megrendelve (*)/a kézhezvétel, beérkezés dátuma (*)
- A fogyasztó(k) neve
- A fogyasztó(k) címe
- Fogyasztó(k) aláírása (csak a papíralapú közlés esetében kell aláírni)
Dátum

-------------------------------
(*) A nem kívánt rész törlendő 
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A lemondásnak a következményei

Ha eláll, visszalép ettől a szerződéstől, akkor mi vissza fogjuk fizetni az összes olyan befizetését, melyet Öntől kap-
tunk. Ebbe beleértendő a szállításnak ill. a kézbesítésnek a költsége is (kivételt képeznek az olyan fölmerülő többlet-
költségek, amelyek abból származnak, hogy Ön nem az általunk kínált legolcsóbb szállítási módot választotta). Ha-
ladéktalanul, de legkésőbb tizennégy napon belül viszzafizetjük a pénzt. A tizennégy napot attól a naptól számítjuk, 
amikor a szerződéstől való elállásra vonatkozó értesítését megkaptuk ill. kézhezvettük. A visszafizetés során ugyanazt 
fizetőeszközt fogjuk használni, mint amit az eredeti tranzakció során alkalmaztunk. Ettől csak abban az esetben 
tudunk eltérni, ha Önnel kifejezetten másban állopodunk meg; Semmilyen esetben sem számítunk föl díjat Önnek a 
visszafizetésért. Jogunkban áll a visszafizetést megtagadni addig, míg az árut vissza nem kaptuk a birtokunkba ill. 
addig, míg Ön elégséges bizonyítékot nem szolgáltat arról, hogy az árut már visszaküldte. Annak megfelelően, hogy 
melyik a korábbi időpont. Minden esetben köteles Ön az árut haladéktalanul, de legkésőbb tizennégy napon belül, a 
visszamondás, a szerződéstől történő elállás napjától számítva hozzánk (A-6060 Hall in Tirol, Ausztria) visszajuttatni 
és átadni. A szerződéstől való ellálásnak a a dátuma az a nap, amikor Ön erről bennünket tájékoztatott. A határidőt 
Ön be fogja tartani, ha az árut 14 nappal a határidőnek a lejárta előtt visszaküldi. Csak abban az esetben kell Ön-
nek az áru esetlegesen fölmerülő értékvesztéséért fizetnie, ha a vizsgálat során kiderül az, hogy az áru állapotában, 
minőségében, talajdonságaiban és funkcionalitásában bekövetkezett értéktvesztés annak a következménye, hogy Ön 
nem megfelően kezelte az árut.

A lemondásnak, a szerződéstől való elállásnak a vége

Nem áll fönn a lemondésnak, a szerződéstő való joga a BGB (szövetségi törvény) § 312g 2. bekezdés rendelkezésének 
értelmében olyan leszállított árucikkek esetében, amelyek az ügyfél, a vevő specifikációja szerint kerültek legyártásra, 
vagy egyérteműen az ő személyes igényeihez igazodnak. Továbbá abban az esetben sem áll fönn az elállásnak a joga 
a leszállított árucikkeknek a vonatkozásában, ha azok ill. azoknak a szerkezete, állapota elválaszthatalanul összekeve-
redtek más javakkal a leszállításuk után.
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