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Felvilágosítás az elállási jogról  

Elállási jog hirdetési előfizetések esetén  

  

Bérbeadóként és felhasználóként joga van indokolás nélkül elállni jelen 

szerződéstől tizennégy napon belül.   

  

Az elállási határidő tizennégy nap a szerződéskötéstől számítva.   

  

Az elállási jogának érvényesítéséhez, egy egyértelmű  

nyilatkozatban (pl. postán küldött levél, telefax vagy e-mail) kell értesítenie 

minket azon döntéséről, hogy visszalép jelen szerződéstől. Erre a mellékelt 

minta-elállási űrlapot használja, de ez nem előírás.   

  

Az elállási határidő betartása szempontjából elég, ha az elállási jogának 

gyakorlásáról szóló közleményét az elállási határidőn belül elküldi.  

Az elállás következményei  

Ha eláll jelen szerződéstől, akkor az összes Öntől kapott befizetést 

haladéktalanul vissza kell fizetnünk Önnek legkésőbb tizennégy napon belül 

attól a naptól számítva, amelyen jelen szerződéstől való elállásról szóló 

közleménye beérkezett hozzánk. Ezen visszafizetéshez ugyanazt a fizetőeszközt 

alkalmazzuk, amelyet Ön is használt az eredeti tranzakció során, kivéve, ha 

kifejezetten máshogy állapodtunk meg Önnel; semmiképpen sem számolunk fel 

díjazást ezen visszafizetésre.   

  

Ha azt kérte, hogy a szolgáltatásokat már az elállási határidő során kezdjük meg, 

akkor ki kell fizetnie azt az arányos összeget, amely az Ön a jelen szerződéstől 

való elállásának gyakorlásáig összejött, és  

amely megfelel a már elvégzett szolgáltatásoknak a szerződésben lefektetett 
összes szolgáltatás arányában.   

  

Forrás: https://www.buzer.de/gesetz/5257/a166712.htm  
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Minta-elállási űrlap  
Ha le akarja mondani az előfizetést, akkor, kérjük, töltse ki a következő 

űrlapot, és küldje vissza nekünk.   

  

  

Címzett:   

Ferienhaus-Liste.de  

Stefan Niederländer Birkenstr. 

32  

D-66440 Blieskastel  

Tel. 0049 (0) 6842 53390  

Email: hallo@ferienhaus-liste.de  

Honlap: Ferienhaus-Liste.de  

  

  

  

Ezennel elállok az általam megkötött szerződésről, amellyel  

egy hirdetés előfizetését rendeltem meg ekkor: ________________  

  

Vezeték- és keresztnevem: ____________________________________   

  

A címem: _________________________________________   

  

Az e-mail címem / telefonszámom (nem kell kötelezően megadni):   

___________________________   

  

  

Dátum: _____________ Helyszín: _____________   

  

  

  

_________________________  

A felhasználó aláírása  

(csak papír alapon)  
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