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ELÁLLÁSI MINTATÁJÉKOZTATÓ
(a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján)

Internetes vásárlás során történő értékesítés esetén a fogyasztót a jogszabály
szerint  14  napos,  indokolás  nélküli  elállási  jog  illeti  meg.  Ha  a  vásárló  tehát
meggondolja  magát,  a  45/2014.  (II.  26.)  Korm.  rendelet 1.  számú melléklete
szerinti elállásinyilatkozat-mintával is jelezheti szándékát a vállalkozás felé. 
A  Buttercup  Kft.  mint  a  micimaci.hu  webáruházat  üzemeltető
Szolgáltató, a vele kötött szerződések esetén a jogszabályban rögzített
elállási határidőtől a fogyasztók javára történő eltérést jelentő 20 napos
elállási határidőt biztosít a fogyasztónak minősülő Vásárlók részére.

Elállási jog
Ön 20 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. 
Az elállási/felmondási határidő 
- a termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 20
nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő
harmadik személy a terméket átveszi;
-  több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 20 nap elteltével jár le,
amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az
utolsó termék átveszi;
-  több  tételből  vagy  darabból  álló  termék  szolgáltatásakor:  attól  a  naptól
számított  20  nap elteltével  jár  le,  amelyen  Ön vagy  az  Ön által  megjelölt,  a
fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.
Ha  Ön  elállási  jogával  élni  kíván,  elállási  szándékát  tartalmazó  egyértelmű
nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton
küldött levél útján) az alábbi címre: 
Buttercup Kft. (cím: 1065 Budapest, Révay utca 10. 3. em. 316.; telefonszám:
+36 20 966 2061; e-mail cím: info@micimaci.hu). 
Ebből  a  célból  felhasználhatja  a  webáruház  honlapjáról  is  elérhető,  vagy  a
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti elállásinyilatkozat-
mintát is.
Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt
elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállás joghatásai
Ha Ön  eláll  ettől  a  szerződéstől,  haladéktalanul,  de  legkésőbb  az  Ön  elállási
nyilatkozatának  kézhezvételétől  számított  14 napon belül  visszatérítjük  az  Ön
által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is
(kivéve azokat a többletköltségeket,  amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az
általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot
választott.)
A mihamarabbi visszatérítés érdekében tisztelettel kérjük, hogy válaszüzenetben
legyen  szíves  megjelölni  a  visszatérítésre  alkalmazandó  fizetési  módot  a
visszatérítéshez  elengedhetetlenül  szükséges  adatok  (pl.  bankszámlaszám,
számlatulajdonos,  postai  cím  stb.)  megadásával.  Tájékoztatjuk,  hogy  Ön  a
visszatérítéshez szükséges  adatok  megadásával  kifejezetten  hozzájárul  ahhoz,
hogy  a  visszatérítés  módja  a  vételár  és  a  szállítás  költség  megfizetésének
módjától  eltérő  legyen.  Tájékoztatjuk  továbbá,  hogy  abban  az  esetben,  ha  a
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visszatérítésre  alkalmazandó  fizetési  módot  és  a  visszatérítéshez
elengedhetetlenül szükséges adatokat nem jelöli meg, a Szolgáltató jogosult a
visszatérítést a Magyar Posta Zrt. internetes kifizetési utalványa útján teljesíteni.
Tájékoztatjuk, hogy elállására tekintettel Ön köteles a megrendelt termék(ek)et a
Szolgáltató  Ügyfélszolgálatának  címére  (1065  Budapest,  Révay  u.  10.)
indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől
számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Ön a
14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt
futárnak átadja) a termék(ek)et. 
Ezúton  is  tájékoztatjuk,  hogy  a  Szolgáltató  nem  vállalja  a  termék(ek)
visszaküldésének  költségeit,  ezért  az(ok)  Szolgáltató  címére  történő
visszaküldésének  költsége  Önt  terheli.  A  Szolgáltatónak  az  utánvéttel
visszaküldött  csomagot  nem  áll  módjában  átvenni.  A  termék(ek)
visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán Önt semmilyen más költség
nem terheli. 
A  Szolgáltató  követelheti  a  termék(ek)  nem  rendeltetésszerű  használatából
fakadó  károk  megtérítését;  Ön  kizárólag  akkor  vonható  felelősségre  a
termék(ek)ben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék(ek) jellegének,
tulajdonságainak  és  működésének  megállapításához  szükséges  használatot
meghaladó használat / nem rendeltetésszerű használat miatt következett be.
A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem
kapta a terméket / termékeket, vagy a fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően,
hogy  azt  visszaküldte:  a  kettő  közül  a  Szolgáltató  a  korábbi  időpontot  veszi
figyelembe.
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