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FOGYASZTÓI ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI 
NYILATKOZAT 

(2. melléklet a 45/2014. (II.26) kormányrendelethez és a  
Poliext Kft. – Általános Szerződési Feltételek-hez kapcsolódóan) 

Kérjük, hogy a webaruhaz.poliext.hu webáruházban leadott megrendeléshez kapcsolódó 
szerződéstől való elállási/felmondási szándéka esetén juttassa el a dokumentumot az alábbi 
elérhetőségek egyikére: 

Postai úton:    Poliext Kft. – 6000 Kecskemét, Matkó tanya 232. - Hungary 
 
E-mail-en keresztül:   poliext@poliext.hu  
 
Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék(ek) 
adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: 

Rendelés adatai 

Termék adatai (amely termékre vagy termékekre az Elállás jogát érvényesíteni 
szeretné) 

Megrendelés azonosító  
(az azonosító megtalálható a rendeléseim 
menüpontban vagy a vásárlást visszaigazoló e-
mailben) 

 

Számla sorszáma  

Vásárló neve  

Telefonszám  

E-mail  

Termék 
megnevezése 

Termék 
cikkszáma 

Elállási 
mennyiség  

(db / m) 

Vásárlás 
időpontja 

Átvétel 
időpontja 

     

     

     

     

https://webaruhaz.poliext.hu/publicfiles/documents/aszf_poliext_kft_2022.pdf
http://webaruhaz.poliext.hu/
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Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának 
kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi 
ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, 
amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási 
módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során 
alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési 
mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából 
kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli 
 
Választott Elállási mód:  

⎕ Személyesen telephelyünkön:   6000 Kecskemét, Matkó tanya 232. - Hungary 

⎕ Futárszolgálattal történő visszaküldés:  6000 Kecskemét, Matkó tanya 232. - Hungary 

Utalási adatok: 

Bankszámla tulajdonos   

Számlavezető fiók neve  

Bankszámlaszám  

Figyelem! Hibásan, olvashatatlanul megadott bankszámlaszámból adódó téves 
utalásért felelősséget nem vállalunk! 

Kelt: ……………………………………      

             ……………………………… 
  Aláírás  

     (Kizárólag papír alapú visszaküldésnél kötelező) 
 


