
[Ide írhat] 
 

1. számú Függelék  
 

Elállási mintatájékoztató 

A Vásárló 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. 

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, 
a Futártól eltérő harmadik személy az árut átveszi. 
Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, köteles eljuttatni az elállási szándékát tartalmazó kifejezett és egyértelmű 
nyilatkozatát az ÁSZF XVI. pontjában megjelölt címek valamelyikére (pl. postán, elektronikus úton küldött levél 
útján vagy személyesen). Ebből a célból felhasználhatja az alul található elállási nyilatkozat-mintát is. A Vásárló a 
fizetéskor kiállított nyugtával/számlával együtt bármelyik Tesco áruházat is felkeresheti. Az adott áruház 
Vevőszolgálata az elállási szándék alapján a terméket visszaveszi, és a Vásárló által kifizetett vételárat 
visszafizeti.   

 
A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elviszi vagy elküldi 
elállási nyilatkozatát az ÁSZF XVI. pontjában megjelölt címek valamelyikére.  

Az elállási jog akkor tekinthető határidőben gyakoroltnak, amennyiben a Fogyasztó az arra megjelölt határidő 
lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Tescohoz. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 
fentieknek megfelelően gyakorolta. A postai úton megküldött elállási nyilatkozat esetén a feladás napját veszi 
figyelembe a Tesco, míg az e-mailben feladott elállás esetén a Tescóhoz való beérkezés napja az irányadó. 

Az elállási jogra, a termék visszaküldésére, visszavitelére vonatkozó rendelkezéseket jelen ÁSZF VII. pontja 
tartalmazza.   

Az elállás joghatásai 

Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, a Tesco haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől 
számított 14 napon belül visszatéríti a Vásárló által teljesített ellenszolgáltatást, beleértve a kiszállítási díjat is 
(kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek abból adódtak, hogy a Vásárló olyan kézbesítési módot választott, 
amely eltér a Tesco által kínált legkevésbé drága és szokásos kézbesítési módtól).  

A vételárat az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező módon térítjük vissza, kivéve, ha a 
Vásárló kifejezetten hozzájárult más fizetési mód igénybevételéhez; e visszatérítési mód alkalmazásából 
kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.  
Amennyiben a Vásárló az elállási jogát az átvétellel egyidejűleg gyakorolja, úgy a megrendelt terméket a Futár 
visszafuvarozza és ennek költségét a Vásárló nem viseli. 

 
Amennyiben a Vásárló az átvételt követően él elállási jogával, úgy köteles visszaszolgáltatni a Tesco számára a 
terméket, indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az átvételtől számított 14 napon belül; az ÁSZF VII. 
pontjában foglalt módokon. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt adja át a 
terméket és a vásárlást igazoló dokumentumokat. Ebben az esetben a termék(ek) visszaküldésével, 
visszavitelével kapcsolatos költségeket a Vásárló viseli. 
 

A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termék(ek)ben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a 
termék(ek) jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt 
következett be.  
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Elállási nyilatkozatminta 

(csak a szerződéstől való elállási szándék (ÁSZF VII. fejezet) esetén töltse ki és juttassa vissza a Tescohoz) 

 
Címzett:  

TESCO Pesterzsébet Hipermarket, Tesco Doboz, Mártírok útja 281., Budapest, 1204, XX. Kerület 
(“MEGAPARK”). 
 

Tisztelt TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt.!  

 
Alulírott kijelentem, hogy a jogszabályok és a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek 
VII. fejezetében leírtak szerint ezennel gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló 
szerződés tekintetében: 

Fogyasztó neve:   

Szerződéskötés időpontja: ……  …………………………………………………  ……… (év, hónap, nap) 

Az átvétel időpontja: ……  …………………………………………………  ……… (év, hónap, nap) 

Vásárolt  termék(ek) 
pontos megnevezése: 

  

  

  

A Fogyasztó címe: 

  

⎕⎕⎕⎕ 
________________________________________________________________ 
(irányítószám és a település neve), 

_______________________________________________________________ (utca, 
út, tér)_______ szám 

______________emelet, _______ ajtó. 

A TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. Általános Szerződési Feltételeiben foglalt rendelkezések szerint, jelen 
nyilatkozatom alapján kérem a vételár visszafizetését. Egyúttal vállalom mindazon termék hibátlan állapotban 
történő visszaszolgáltatását, amelyre vonatkozóan az elállási joggal jelen nyilatkozatomban élek. Tudomásul 
veszem, hogy a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. addig nem köteles a termék(ek) vételárát visszafizetni, amíg 
az(oka)t az általam választott Tesco áruház Vevőszolgálatán eredeti állapotban át nem adom. Tudomásul 
veszem továbbá, hogy a vételár visszafizetése az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező 
módon történik, legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül.  

Kelt: ..............................................................................................(település, év, hónap, nap) 

  
 

…………………………………………………………………………………………… 

A Fogyasztó aláírása (kizárólag papíron tett elállási nyilatkozat esetén) 


