
ELÁLLÁSI JOGI NYILATKOZAT 
 

Indokolás nélkül 14 napon belül jogosult vagy elállni a szerződéstől. Az elállási határidő a termék 

adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a te 

vagy az általad megjelölt személy a terméket átveszi. 

A határidőben gyakorolod az elállási jogot, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldöd az elállási 

nyilatkozatot e-mailben. 

 

Az elállási jog gyakorlásával a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terhel. A 
megrendelt terméket, a vásárlást igazoló számlával és minden kiegészítőjével együtt, dobozban postai 

csomagként vagy futárral juttathatod vissza a cégünk postázási címére. A termék visszaszolgáltatásával 

kapcsolatban felmerült költségek téged terhelnek, így az úgynevezett utánvétes küldeményeket 

cégünknek nem áll módjában átvenni. Kiemelten ügyelj a termék kifogástalan állapotban való 

visszaküldésére, ugyanis csak a teljesen új, hordatlan állapotú, sérülés- és foltmentes termék vételárát 

tudjuk visszafizetni. A küldemény cégünkhöz történő beérkezését követően, a visszaküldött terméket 
megvizsgáljuk. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség 

(például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt). 

 

A megrendelésre készített termék esetében sajnos nem gyakorolhatod az elállás jogát. A megrendelésre 

készített termék, minden olyan nem előre gyártott ékszer melyet mi a megrendelésed alapján vagy 

kifejezett egyedi kérésedre állítottunk elő, vagy olyan termék, amelyet egyértelműen a személyedre 

szabtunk. 

 
Az elállás okát nem kötelező közölnöd felénk, de észrevételeid nagyon sokat segíthetnek nekünk abban, 

hogy későbbiekben szolgáltatásaink minőségét tovább javíthassuk. 
 

A visszaküldéssel a teendőid a következők: 
1. A következő e-mail címre jelezd felénk az elállási szándékodat: info@crystalqveen.com 

2. A visszaküldésre szánt terméket csomagold vissza az eredeti csomagolásába. 

3. Ezt a dokumentumot nyomtasd ki és töltsd ki. 
4. A gondosan becsomagolt terméket dobozban a kitöltött Elállás jogi Nyilatkozatával, eredeti számlájával 

és minden kiegészítőjével együtt add fel nekünk postai csomagként a cégünk kizárólagos postázási 

címére (személyes átadásra nincs lehetőség): 

Crystal Qveen Limited 
Hungary 4440 Tiszavasvári 

Hétvezér utca 18/4. 

5. Amint visszaérkezett a küldemény, megvizsgáljuk a termék állapotát és ha kifogástalannak találjuk, 

akkor 30 napon belül visszautaljuk a megadott bankszámládra a termék értékét. 

 

Alulírott kijelentem, hogy elállok az alábbi termék adásvételétől 
 

Megrendelés időpontja:   

Átvétel időpontja:   

Rendelés azonosító:   Termék cikkszám:   

Vevő neve:   

Vevő címe:   

Számlavezető bank neve:   

Számlavezető bank címe:   

Számlatulajdonos neve:   

BIC/SWIFT:   

IBAN bankszámlaszám:   

Dátum:   Aláírás: 

 

nemzetközi 

 


