
A vásárlástól való elállás joga, módja, következményei

A fogyasztónak minősülő vásárló a szerződéstől 8 munkanapon belül (beleértve a 8. munkanapot is) indokolás nélkül 
elállhat. Ennek módjáról a távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezik. A 
vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette.  A fogyasztó az elállási nyilatkozatát a 
Szolgáltatói adatok között feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen közölheti cégünkkel.

Cégnév: Kloiber Audió Kft
cím: 8000 Székesfehérvár, Berényi u. 52.
Adószám: 11822347-2-27
Cégjegyzékszám: 07-09-006655 (Fejér Megyei Cégbíróság)
e-mail: laszlo.kloiber@fusionhifi.hu
telefon: +36 22 315-278

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 Kloiber Audió Kft nem teljesít. Elállás 
esetén cégünk 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 a Székesfehérvár, Berényi u. 52 alatti telephelyünkön, előre egyeztetett időpontban 
lehetséges, vagy futárszolgálat igénybevételével, a termék feladási pontjára (Székesfehérvár, Berényi u. 52)  történő 
visszajuttatással. Az Ügyfél kérésére és költségére munkatársaink gondoskodnak a visszaszállítás bonyolításáról, az 
erre vonatkozó igényeket kérjük, a bejelentéssel egyidőben jelezze munkatársunknak.

Átvevőpontunk:

Kloiber Audio Kft – 8000 Székesfehérvár, Berényi u. 52

Az elállási jog gyakorlása esetén a Kloiber Audió Kft. a vásárló által kifizetett összeget a hatályos jogszabályokban 
rögzítetteknek megfelelően, legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszautalja az Ügyfél részére.

Az Ügyfél 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
- hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a 
csomagolást az Ügyfél felbontotta, valamint
- a jogszabályok által meghatározott további esetekben.

A fentiek kizárólag a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő vásárlóink (fogyasztó) 
tekintetében érvényesülnek.
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