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NYILATKOZAT KIADVÁNYOK MEGRENDELÉSE MELLÉ 

NYILATKOZAT 

 

1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelőlap kitöltése és elküldése megrendelésnek 

minősül, így fizetési kötelezettséget von maga után, így a megrendelt termék(ek) árát (+ az 

esetleges postaköltséget) az általa választott módon 8 napon belül kiegyenlíti a Kristályvirág 

MentorHáz visszaigazoló e-mailje, díjbekérője után.  

 

2.  A Kristályvirág MentorHáz a megrendelés beérkezése után egy visszaigazoló e-mailt küld, 

melyben tájékoztatja Megrendelőt az utalásra vonatkozó adatokról, a pontos végösszegről és a 

fizetési határidőről. A vételár beérkezésétől számított 5 munkanapon belül Kristályvirág 

MentorHáz vállalja a megrendelés postára adását, illetve biztosítja a termék személyes átvételét 

iskolánkban, előre egyezetett időpontban. (Ettől kizárólag szabadság, illetve ünnepnapok estén 

térhet el.) 

 

3.  A megrendelés elküldésével a felhasználó kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételek 

dokumentumban foglaltakat a www.kristalyviragmentorhaz.hu oldalon elolvasta, megértette, az 

abban foglaltakat aláírásával elfogadja. 

 

4.  Vásárlástól való elállás. A Fogyasztónak minősülő Vásárló a szerződéstől 14 naptári napon belül 

(beleértve a 14. naptári napot is) indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a Fogyasztó és a 

vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól a Kormány 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 

rendelkezik. Vásárló tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján társas 

vállalkozás cég esetén az elállás joga nem érvényesíthető! A Vásárló az elállás jogát attól a 

naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállás joga az iskolában történő személyes, 

átvétel esetén is gyakorolható. A Fogyasztó az elállási nyilatkozatát az iskola telefonszámán, postai 

vagy e-mail címén közölheti. 

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a Vásárlónak saját költségén kell 

gondoskodnia. Az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza, utánvételes átvételt 

a Kristályvirág MentorHáz nem teljesít. Elállás esetén iskolánk követelheti a Fogyasztótól az áru 

nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Ezeken kívül a Vásárlót az elállás 

kapcsán semmilyen más költség nem terheli. 

Az elállási jog gyakorlása iskolánkban is lehetséges előre egyeztetett időpontban, illetve 

futárszolgálat igénybevételével vagy postai csomag iskolánkba történő visszajuttatással.  

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának 

kézhezvételétől számított 14 napon belül iskolánk visszatéríti a Vársárló által teljesített 

valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is.  

Vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát: 

 olyan termék értékesítése esetében, amely az Ügyfél személyéhez kötött, illetve amelyet az 

Ügyfél utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél 

fogva nem szolgáltatható vissza (pl. egyedi feliratozás, dedikálás) 

 használt, viseletes könyv vagy kiadvány 

 a jogszabályok által meghatározott további esetekben. 
 

5.  Ha élni kíván az elállás jogával, akkor kérjük, a www.kristalyviragmentorhaz.hu oldalon található 

elállási nyilatkozatot kitölteni, és eljuttatni posta- vagy e-mail címünkre. 
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