A jelen szerződéstől indokolás nélkül 14 napon belül elállhat. Az elállási határidő attól a naptól számított 14. napon jár le, amelyik
napon Ön, vagy a szállítón kívül Ön által megnevezett harmadik személy a terméket fizikailag birtokba vette. Az elállási jog
gyakorlásához szükséges, hogy visszavonhatatlan nyilatkozatával (például postai levél, fax, vagy e-mail cím) tájékoztasson minket
(Amway Hungária Marketing Kft., 1025 Budapest Szeréna út 11., Tel.: +36 1 345-1300, fax: +36 1 212- 5108, e-mail:infohu@amway.
com) a szerződéstől való elállási szándékáról. Használhatja a mellékelt elállási nyilatkozat mintát, ugyanakkor annak használata nem
kötelező. Az elállási határidő (14 nap) betartása kötelező, elállási nyilatkozatát csak a határidőn belül tudjuk elfogadni. Amennyiben
a szerződéstől eláll, úgy minden Öntől kapott kifizetést minél előbb, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított
14 napon belül visszafizetünk Önnek, ideértve a szállítás költségét (kivéve azon többletköltségeket, amelyek
abból fakadnak, hogy Ön az általunk felajánlott legolcsóbb szállítási módtól eltérő módot választott). A visszafizetés
banki tranzakció útján, vagy más közös megegyezéssel választott módon történik, Ön azonban semminemű
a visszatérítésből fakadó költséget nem köteles viselni. A visszatérítendő összeget mindaddig jogosultak
vagyunk visszatartani, amíg a terméket vissza nem kaptuk, vagy nem bizonyította, hogy a terméket visszaküldte.
A terméket haladéktalanul, de nem később mint az elállási időszak 14 napján belül köteles részünkre visszaküldeni, vagy
raktárunkba átadni. A határidő akkor tekintendő megtartottnak, amennyiben a terméket a 14 napos határidő lejártát megelőzően
részünkre visszaküldi. Az áruk visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre
a termékekben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához
szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

Elállási nyilatkozat minta
[csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza]

Címzett: Amway Hungária Marketing Kft. [székhely: H-1025 Budapest Szeréna utca 11.; cégjegyzékszám: 01-09-069508]
Alulírott kijelentem, hogy élek elállási jogommal az alábbi termék(ek) adásvételére, vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló
szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A szerződő fél, vagy felek neve:
A szerződő fél, vagy felek címe:
A szerződő fél, vagy felek aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

