
Tájékoztatás az adásvételi szerződéstől való elállás lehetőségéről 
(az adásvételi szerződéstől való elállási jog felhasználására vonatkozó információk) 

 
 
A szerződéstől való elállás joga 
 
Kérjük, vegye figyelembe, hogy 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől! 
 
A szerződéstől való elállás határideje lejár 14. napon, amely onnantól van számítva: 

1. Ahogy Ön az termék birtokába került; ha a szerződés számos, külön tétel leszállítására 
vonatkozik, akkor, ahogy Ön a szerződésben szereplő utolsó tétel birtokába került; vagy ha a 
részenként leszállítani kívánt tételeket átvették,  

2. Vagy ha az általunk használt fuvarozótól eltérő és Ön által megjelölt harmadik fél vette át a 
terméket vagy az utolsó tételt, ha a szerződés több, külön vagy az utolsó tétel vagy rész 
birtokában leszállított áru tulajdonjogának átruházására vonatkozott, ha a szerződés a 
tételekben vagy részben leszállított áruk tulajdonjogának átruházására vonatkozott. 

 
Az elállási jog gyakorlásához tájékoztatnia kell Gamvis Marcin Naklicki-t az alábbi elérhetőségek egyikén: 
cím:  
e-mail: info@gamvis.eu a szerződéstől való elállásról szóló egyértelmű nyilatkozattal (pl. postai úton, 
faxon vagy e-mailben). 
 
Használhatja az általunk kiadott elállási nyomtatványt, de ez nem kötelező. 
 

kapcsolatos igényét szerződéstől való elállás határidejének lejárását megelőzően. 
 
Az elállás következményei 
 
A jelen szerződéstől való elállás esetén az Öntől kapott egész összeget visszatérítjük, beleértve a 
termékek szállításának költségeit is (kivéve az Ön által választott szállítási módból eredő 
többletköltségeket, amely nem az általunk kínált legolcsóbb szabványos szállítási mód), mindezt 
legkésőbb 14 nappal attól a naptól számítva, amikor beadta a jelen szerződéstől való elállás igényét. A 
kifizetést az eredeti tranzakciónál használt fizetési módon térítjük vissza, kivéve, ha Ön kifejezetten 
kérvényezett egy másmilyen módot, de egyik esetben sem kell fizetnie semmilyen díjat a 
visszatérítéssel kapcsolatban. 
 
A visszatérítést mindaddig jogunkban áll visszatartani, amíg meg nem kapjuk a terméket, vagy amíg nem 
bizonyítjuk a visszaküldés érvényességét, attól függően, hogy melyik esemény következik be először. 
 
Ha a szerződés termék vásárlására vonatkozik, kérjük, küldje vissza vagy adja át nekünk a Gamvis 
Marcin Naklicki tulajdonában lévő tárgyat a következő cím alatt: GAMVIS MARCIN NAKLICKI,  PLAC 

INWALIDÓW 10 POKÓJ 1 5, 01-552 WARSZAWA, POLAND  a leghamarabb, de legkésőbb 14 nappal 
attól a naptól számítva, amikor Ön beadta a jelen szerződéstől való elállás igényét. A határidővel 
kapcsolatos követelmény akkor teljesül, ha az árut a 14 nap lejárta előtt visszaküldi. 
 
Önt terheli a termékek visszaküldésének közvetlen költsége. 
 
Ön csak abban az esetben vonható felelősségre, ha az adott dolgot nem rendeltetés szerűen használta. 

G A M V I S   M A R CI N   N A K L I CK I ,   GWIAŹDZISTA 7A/4 ,   01-651   WA R S Z A W A ,   POL A N D

A szerződéstől való elállás határidejének megtartása érdekében elegendő, ha elküldi az ezzel
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