90 napon belüli elállási jog, áru
visszaküldése
A fogyasztónak minősülő Megrendelőt a termék átvételétől számított kilencven (90)
napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg.
Az elállási határidő
- attól a naptól számított kilencven (90) nap elteltével jár le, amikor a
Megrendelő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a
megrendelt terméket átveszi;
- több termék vásárlása esetén attól a naptól számított kilencven (90) nap
elteltével jár le, amikor a Megrendelő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól
eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi;
- több tételből vagy darabból álló termék vásárlása esetén attól a naptól
számított kilencven (90) nap elteltével jár le, amelyen a Megrendelő vagy az
általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a megrendelt termék
utolsó tételét vagy darabját átveszi.
A Megrendelő elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének
napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
A Megrendelő elállási jogát a jogszabály által meghatározott határidőn belül
Szolgáltatóhoz intézett egyértelmű, írásba foglalt nyilatkozata útján gyakorolhatja.
Megrendelő elállási jogát határidőben érvényesítettnek kell tekinteni akkor, ha
Megrendelő nyilatkozatát a rendelkezésére álló határidő lejárta előtt elküldi.
Megrendelőnek az elállási nyilatkozatot postán vagy e-mailben kell eljuttatnia
Szolgáltató alábbi elérhetőségeinek egyikére:
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Levelezési cím: ”Parfümerie Douglas” Kft., 1052 Budapest, Váci u. 11/A.
E-mail cím: vevoszolgalat@douglas.hu
A Megrendelő a fentieknek megfelelő elállása esetén köteles a terméket a saját
költségén haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy)
napon belül visszaküldeni (postai úton vagy futárszolgálattal), illetőleg a Szolgáltató
részére a személyes átvétel helyszínén átadni. A visszaküldés határidőben
teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
Utánvétes csomagként visszaküldött termékek átvételét a Szolgáltatónak nem áll
módjában biztosítani. Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy
amennyiben az elállással érintett termék megvásárlására tekintettel a Megrendelő
ajándékra is jogosulttá vált, úgy a Megrendelő a megvásárolt terméken túl –
figyelemmel az elállásnak a termék adásvételéhez kapcsolódó járulékos szerződés
felbontását eredményező hatására – a kapott ajándékot is köteles a Szolgáltató
részére visszaküldeni a fent írt határidőben.
A Megrendelő elállása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról
való tudomásszerzéstől számított tizennégy (14) napon belül visszatéríti a Megrendelő
által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel
összefüggésben felmerült költségeket. Az összeg visszatérítésére a Megrendelő által

igénybe vett fizetési móddal megegyező módon kerül sor, kivéve, ha a Megrendelő
kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot
alkalmazzon azzal, hogy a Megrendelőt emiatt semmilyen többletdíj nem terhelheti.
Amennyiben Megrendelő kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási
módtól eltérő fuvarozási módot választ, Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből
eredő többletköltségeket.
Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Megrendelő által megfizetett összeget, amíg a
Megrendelő a terméket, illetve amennyiben a termék megvásárlására tekintettel a
Megrendelő ajándékot is kapott a termék mellé, úgy ezt az ajándékot vissza nem
szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolja, hogy a terméket, illetve az ajándékot
visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A visszaküldésnél
felmerülő költségeket Megrendelő köteles megfizetni.
Szolgáltató jogosult Megrendelőtől a termék jellegének, tulajdonságainak és
működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból
eredő értékcsökkenés megtérítését követelni.
A Szolgáltató kifejezetten rögzíti, hogy a jogszabályi rendelkezések alapján a
Megrendelő az elállási jogát nem gyakorolhatja egyebek mellett
1. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása
alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében,
amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
2. romlandó, vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
3. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy
higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.
Figyelemmel a Szolgáltató által a webáruházban kínált termékek jellegére, a
Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy egészségvédelmi és higiéniai okokból
a termék(ek) átadást követő felbontását követően elállási jogát nem gyakorolhatja a
webáruházban mindenkor elérhető parfümök, kozmetikai termékek– ideértve a
bőrápolási termékeket is –, sminktermékek, fog-, illetve szájápolási termékek
vonatkozásában.
A Megrendelő elállási jogának fentiek szerinti korlátozása, illetve kizárása nem érinti a
Megrendelőnek azt a jogát, hogy a webáruházban vásárolt termékek vonatkozásában
– a törvényi előfeltételek fennállása esetén – szavatossági jogait gyakorolja.
A Megrendelő az őt megillető elállási jogát a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező
nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy erre vonatkozó egyértelmű írásbeli
nyilatkozata útján gyakorolhatja. Amennyiben a Megrendelő elállási jogát gyakorolni
kívánja, úgy a Szolgáltató a Megrendelő erre vonatkozó írásos kérelme esetén
megküldi a Megrendelő részére az erre szolgáló nyilatkozat-mintát, melynek
kitöltésével a Megrendelő elállási jogát gyakorolhatja.

