
 

 
 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELÁLLÁSI JOGRÓL 

 

 

Ön e szerződéstől a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 

45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint indoklás nélkül elállhat. 

Az elállási határidő a termék átvételétől számított 14 nap. Ha elállási jogával élni kíván, elállási 

szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton, faxon, vagy 

elektronikus levél útján) az alábbi címre: Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ 

Kft. (Szolgáltató), 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 8., fax: (1)-479-9901, e-mail: 

info@mkvkok.hu. Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta 

előtt juttatja el a fenti címek egyikére elállási nyilatkozatát. 

Elállás esetén Ön köteles a terméket, annak átvételétől számított 14 napon belül visszajuttatni 

a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. címére sérülésmentes, hiánytalan 

tartalmú (adathordozó esetén bontatlan külső fóliacsomagolás) állapotban valamint a számlát 

vagy annak másolatát. Amennyiben a fenti feltételek nem teljesülnek, úgy a vételárat a 

Szolgáltatónak nem áll módjában visszatéríteni Önnek. Szolgáltató köteles az Ön által 

ellenszolgáltatásként megfizetett összeget legkésőbb az áru visszaszolgáltatását követő 

14 napon belül visszatéríteni az Ön által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon. 

Kifejezett kérése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de 

Önt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Az elállási jog gyakorlása miatt az áru 

visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket Ön viseli. 

Amennyiben Szolgáltatóhoz az árucikk nem sérülésmentes állapotban (CD bontatlan 

fóliacsomagolásban, könyv gyűrődésmentes, szakadásmentes stb.) érkezik vissza, így 

Szolgáltató kérheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. A 

termék megérkezésekor a Szolgáltató ellenőrzi annak sértetlenségét. A vitás esetek elkerülése 

érdekében a visszaküldött terméket tartalmazó csomag felbontásáról a Szolgáltató 

fényképfelvételt készít. 

Amennyiben Ön postai úton kívánja eljuttatni a visszaküldésre szánt terméket, kérjük, hogy a 

csomagot „értéknyilvánítással” adja fel! A termék visszaküldésének költsége Önt terheli. 

Kérjük, hogy a terméket NE utánvéttel terhelt csomagban küldje vissza, mert ezeket NEM áll 

módunkban átvenni! 

A vásárlástól való elállási jog esetében a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések 

részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet az irányadó. 

 

Budapest, 2014. június 14. 

 

 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. 


