
Visszaküldés és visszavonás   

   

A törvényes elállási jog mellett a vidaXL lehetőséget kínál a fogyasztóknak arra, hogy a kézhezvételtől 

számított 30 napon belül szinte minden eladott terméket saját maguk, és a legtöbb esetben 

ingyenesen visszaküldjenek (lásd az alábbi táblázatot). Ahhoz, hogy jogosult legyen erre, igénybe kell 

vennie az XLservice szolgáltatást, és el kell fogadnia az XLservice szolgáltatás feltételeit.   

   

Inkább a vidaXL által forgalmazott termékek törvényes elállási jogával szeretne élni? Semmi gond, a 

törvényes elállási jogról és a formanyomtatvány mintájáról az alábbi táblázat „Törvényes elállási jog” 

része alatt talál további információt.   

   

A vidaXL által értékesített és XLservice-el visszaküldhető termékek   
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A vidaXL által értékesített és törvényes elállási joggal visszaküldött termékek.   
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XLservice   
A legtöbb vidaXL által értékesített terméket a kézhezvételtől számított 30 naptári napon belül vissza 

lehet küldeni. Egyes termékeknél nincs gondolkodási időszak. A nem ide tartozó termékkategóriákkal 

kapcsolatos további információk a törvényes elállási jog és a vidaXL visszavételi szolgáltatás alóli 

kivételek részben találhatók.   

A gondolkodási időszak attól a naptól számított 30 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által 

megjelölt harmadik fél átvette a terméket. Abban az esetben, ha több terméket rendelt, a 

gondolkodási időszak csak az utolsó csomag átvételét követő napon kezdődik. A gondolkodási idő 



alatt csak úgy tekintheti meg és vizsgálhatja meg a terméket, mint egy fizikai üzletben. Ha a 

gondolkodási időszak alatt túllépte a termék jellegének és jellemzőinek megállapításához szükséges 

mértéket, az ebből eredő értékvesztésért Ön felel, és a vidaXL jogosult ezt az értékvesztést a tárgy 

összegével megtéríteni. Ezért fontos, hogy a lehűlési időszak alatt gondosan kezelje a terméket. 

Kérjük továbbá, hogy amennyiben ez ésszerűen lehetséges, mindig az eredeti csomagolásukban 

küldje vissza a termékeket.   

Figyelem! Az XLservice szolgáltatás csak akkor érvényes, ha Ö n fogyasztóként vásárolt.   

Az XLservice használata    
Az XLservice szolgáltatás igénybevételéhez a termék visszaküldésére vonatkozó döntéséről a vidaXL-t 

még a gondolkodási időszak (30 naptári nap) lejárta előtt tájékoztatnia kell. Ezt különféle módokon 

teheti meg:   

   

   

1. A webes chatünkön keresztül   

   

2. Webűrlapunkon keresztül    

   

3. E-mailen keresztül    

   

   

   

Minden esetben, kérjük, adjon meg minél több információt, hogy kérését azonnal kezelni tudjuk:   

- a visszaküldeni kívánt termék cikkszáma (SKU) (a termék hivatkozási kódja a 

dobozon/termékoldalon látható)   

- az ok, amiért vissza szeretné küldeni a terméket    

- jelezze, ha a termék az eredeti dobozban van, ellenkező esetben adja meg annak a 

doboznak a méreteit, amelybe a tételt újracsomagolták. Felhívjuk figyelmét, hogy 

minden visszaküldött terméket szét kell szerelni   

- ha bármilyen sérülést észlel, és ez a fő oka a visszaküldési kérelmének, hálásak lennénk, 

ha küldene nekünk néhány fényképet a kárról. Ezek a fotók segítenek azonosítani a 

probléma okát, és remélhetőleg megakadályozzák, hogy ez a jövőben megismétlődjön.   

   

Miután jelezte, hogy használni kívánja az XLservice szolgáltatást, visszaigazoló e-mailt küldünk Ö nnek.   

   

Ha úgy dönt, hogy eláll a szerződéstől, a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 14 napon belül 
visszatérítjük az addig az időpontig kifizetett összeget (az elállásra vonatkozóan). A vidaXL azonban 
elhalaszthatja a visszatérítést mindaddig, amíg vissza nem kapjuk a terméket, vagy amíg Ö n 
bizonyítékot nem szolgáltat a visszaküldésről, attól függően, hogy melyik következik be előbb. 
Kifejezetten eltérő megállapodás hiányában mindig ugyanazt a fizetési módot használva térítjük 
vissza az összeget, amellyel az eredeti tranzakciót bonyolította le. A visszatérítés végrehajtásáért 
semmilyen költséget nem számolunk fel. Ha a vásárlás a Klarnán keresztül történt, lehetősége van a 
fizetés elhalasztására, amíg a vidaXL feldolgozza a visszaküldést. Ezt a lehetőséget a Klarna-fiókjában 
találja meg.   

   

   



   

Törvényes elállási jog a vidaXL által forgalmazott termékek esetében   
   

Törvényes elállási jog a vidaXL által forgalmazott termékek esetében   

Gondolkodási időszak és kivételek   
A vidaXL által értékesített legtöbb termékre 14 napos törvényes elállási időszak vonatkozik. Egyes 

termékeknél nincs elállási időszak, vagy egy bizonyos intézkedés miatt elveszítheti a termék 

visszaküldésének jogát. A kizárt termékkategóriákkal kapcsolatos további információkért tekintse 

meg az alábbi, a törvényes elállási jog alóli kivételekről szóló részt.   

A gondolkodási időszak attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amikor Ön vagy az Ön által 

megjelölt harmadik fél (nem a szállító) átvette a terméket. Abban az esetben, ha több terméket 

rendelt, a gondolkodási időszak csak az utolsó termék átvételét követő napon kezdődik. A 

gondolkodási időszak alatt csak úgy tekintheti meg és vizsgálhatja meg a terméket, mint egy fizikai 

üzletben. Ha a gondolkodási időszak alatt túllépte azt, ami a tétel jellegének és jellemzőinek 

megállapításához szükséges, az ebből eredő értékvesztésért Ön felel, és a vidaXL jogosult ezt az 

értékvesztést a tárgy összegével megtéríteni. Ezért fontos, hogy a lehűlési időszak alatt gondosan 

kezelje a terméket. Kérjük továbbá, hogy amennyiben ez ésszerűen lehetséges, mindig az eredeti 

csomagolásukban küldje vissza a termékeket.   

Figyelem: a törvényes elállási jog csak akkor érvényes, ha Ö n fogyasztóként vásárolt.   

Az elállási jog gyakorlásának módja    
Az elállási jog gyakorlásához a gondolkodási időszak lejárta előtt értesítenie kell a vidaXL-t az elállásra 

vonatkozó döntéséről. Ezt különféle módokon teheti meg:   

1. A webes chatünkön keresztül    

2. Webűrlapunkon keresztül   

   

3. Az európai elállási formanyomtatvány elküldésével (lásd lent). Ennek az űrlapnak a 

használata nem kötelező.   

Javasoljuk, hogy a fenti lehetőségek valamelyikét használja.   

4. Vagy más egyértelműen megírt nyilatkozaton keresztül, amelyet elküld a vidaXL-nek a 

következő címre: vidaXL, Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK, Venlo, Hollandia, 

webservice@vidaxl.nl   

Abban az esetben, ha a vidaXL weboldalán található lehetőséggel jelzi, hogy él törvényes elállási 

jogával, biztonságos adathordozón (például e-mailben) haladéktalanul visszaigazolást küldünk Ö nnek 

az elállás kézhezvételéről.   

   

   

   



Visszatérítés visszavonás után   
Ha úgy dönt, hogy eláll a szerződéstől, a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 14 napon belül 
visszatérítjük az addig az időpontig kifizetett összeget (az elállásra vonatkozóan). Előfordulhat 
azonban, hogy elhalasztjuk a visszatérítést mindaddig, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy amíg 
Ön bizonyítékot nem szolgáltat a visszaküldésről, attól függően, hogy melyik következik be előbb. 
Kifejezetten eltérő megállapodás hiányában mindig ugyanazt a fizetési módot használva térítjük 
vissza az összeget, amellyel az eredeti tranzakciót bonyolította le. Például, ha elfogad egy utalványt 
tőlünk a visszatérítés helyett. A visszatérítés végrehajtásáért semmilyen költséget nem számolunk fel. 
Ha a vásárlás a Klarnán keresztül történt, lehetősége van a fizetés elhalasztására, amíg a vidaXL 
feldolgozza a visszaküldést. Ezt a lehetőséget a Klarna-fiókjában találja meg.   
   

A termékek visszaküldése és a visszaküldés költségei   
Az elállást követően az érintett termékeket a lehető legrövidebb időn belül vissza kell küldenie saját 

eszközzel, de minden esetben legkésőbb az elállási nyilatkozatának napjától számított 14 naptári 

napon belül. E kötelezettségének csak akkor tesz eleget, ha a 14 naptári napos határidő lejárta előtt 

küldi vissza az érintett termékeket.   

A terméket a következő visszaküldési címre küldheti vissza: vidaXL, Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK, 

Venlo, Hollandia.   

A hagyományos postai úton nem visszaküldhető tételek (pl. bútorok) esetében figyelembe kell venni 

az átvétellel és/vagy futárral történő kiszállítással járó szállítási költséget. Ezeket a költségeket 

általában legfeljebb 250 euróra becsülik. Az áruk visszaküldésének költségei (postai úton vagy más 

módon) teljes mértékben Ö nt terhelik.   

Figyelem: ha a terméket azelőtt küldi vissza, hogy jelezte volna, hogy elállási jogával élni kíván, a 

visszaküldött csomagot el kell látni az elállási jog gyakorlására vonatkozó egyértelmű nyilatkozattal. 

Kérjük, a csomagoláson tüntesse fel, hogy elállás miatti visszaküldésről van szó.   

Például az európai elállási formanyomtatvány kinyomtatásával és csatolásával. Ha él a törvényes 

elállási jogával, kérjük, adja meg nekünk a szállítási bizonylatot a nyomon követési számmal együtt.   

   

   

   

Kivételek a törvényes elállási jog és a XLservice szolgáltatás alól   
A törvényes elállási jog és az XLservice szolgáltatás nem vonatkozik:   

- gyorsan romló vagy korlátozott eltarthatóságú termékekre.   

- olyan termékekre, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem alkalmasak 

visszaküldésre, és amelyeknek a csomagolását a szállítást követően felbontották (például: 

kozmetikumok).   

- személyre szabott vagy egyértelműen meghatározott személynek szánt termékek (például: 

az Ö n specifikációi szerint nyomtatott póló).   

- olyan hang- és képfelvételek és számítógépes szoftverek, amelyeknek a csomagolását a 

szállítást követően felbontották (például: bizonyos filmet tartalmazó lezárt csomagolású 

DVD).   

- olyan termékek, amelyek a kiszállítást követően természetüknél fogva visszavonhatatlanul 

összekeverednek más cikkekkel (például: benzin a tartály feltöltése után).   

https://www.vidaxl.hu/on/demandware.static/-/Library-Sites-vidaXLSharedLibrary/default/Documents/withdraw_model_form/HU.pdf
https://www.vidaxl.nl/media/wysiwyg/documents/withdraw_model_form/NL.pdf
https://www.vidaxl.nl/media/wysiwyg/documents/withdraw_model_form/NL.pdf
https://www.vidaxl.nl/media/wysiwyg/documents/withdraw_model_form/NL.pdf


- alkoholos italok, amelyek áráról a fogyasztói vásárlás lezárásakor állapodtak meg, de 

szállítására csak harminc nap vagy annál több nap elteltével kerülhet sor, és amelyek 

tényleges értéke a piac ingadozásaitól függ, amelyekre a kereskedőnek nincs befolyása 

(például: különleges szezonális borok).   

- egyedi újságok, magazinok vagy folyóiratok.   

   

Nincs törvényes elállási jog vagy XLservice szolgáltatás a vidaXL által vállalati 

ügyfeleknek értékesített termékek esetében.   
   

Nincs XLservice szolgáltatás és törvényes elállási jog a vidaXL által vállalati ügyfeleknek 

értékesített termékek esetében.   
   

Vállalati ügyfélként Ön nem jogosult gondolkodási időszakra. A vállalati ügyfelekre vonatkozó 

rendelkezéseket a vállalati általános szerződési feltételekben találja.   

   

Ha Ön vállalati ügyfélként külső eladótól vásárolt, az adott eladó által használt általános szerződési 

feltételek érvényesek.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

I. Melléklet: Minta űrlap visszavonáshoz   

Minta űrlap visszavonáshoz   

(csak akkor kell kitölteni és visszaküldeni ezt az űrlapot, ha szeretné visszavonni a megállapodást)   
   

• Címzett: Vida XL B.V. Mary  Kingsleystraat 1 5928 SK  

 Venlo,  Limburg  

Hollandia 

webservice@vidaxl.hu   

   

• Ezúton értesítem/értesítjük, hogy szeretném/szeretnénk visszavonni az alábbi termék(ek):  
[termék(ek) megjelölése] értékesítésére, az alábbi digitális tartalom: [digitális tartalom megjelölése] 



kézbesítésére, és/vagy az alábbi szolgáltatás: [szolgáltatás megjelölése] elvégzésére vonatkozó 

megállapodásunkat.   

   

• Megrendelés*/átvétel* időpontja: [szolgáltatások megrendelésének dátuma / termékek átvételének 

dátuma]   

   

• [Vevő(k) neve]   

   

• [Vevő(k) címe]   

   

• [Vevő(k) aláírása] (csak papíralapon történő elküldés esetén szükséges)]   

   
* A nem megfelelő rész kihúzandó és az összes releváns információ beírandó   

   

   


