
[MINTA]  

A távértékesítés keretében kötött szerződés visszaigazolása 

 

Eladó: SPORTISIMO s.r.o., KSH-szám: 26194627, adószám: CZ 26194627, 

székhely: Řevnická 170/4, 155 21 Prága 5, bejegyezve a Prágai Városi Bíróság 

cégjegyzékébe, C szakasz, 78675 betétszám alatt, 

telefon: +36-1-550-7359 (hétfőtől - péntekig 08:00 – 17:30); 

e-mail cím: eshop@sportisimo.hu;  

 

Megrendelés/szerződés száma: 1234567801 

 

Értékesített áru: 

▪ CHALTEN TS CSWP (Férfi téli cipő) 

Szín: fekete (fekete / fehér), Méret:: 42 EU 

 

Az értékesített áru fő jellemzői: 

▪ CHALTEN TS CSWP  

Felsőrész:  poliuretán bevonatú bőr, Sensifit™ 

Hőszigetelés:  Thinsulate™ 200 g 

Köztes talprész: EnergyCell 

Cipőtalp:  Contagrip® W 

Membrán:  ClimaSalomon™ Waterproof 

Sarokemelés:  8 mm 

Köztes talprész magassága: sarok 19 mm/orr 11 mm 

Vízállóság:  igen 

Súly:   600 g 

Technológia:  CONTAGRIP® , EnergyCell , ORTHOLITE® , SENSIFIT™ 

 

A termék ára, a szállítás költsége és a kiválasztott fizetési mód költsége 

Termék ára:                       5390 Ft  

Szállítás költsége:           1900 Ft  

Fizetési mód költsége:         ingyenes  

Összesen áfa nélkül:          5074,3 Ft 

Összesen áfával:           7290 Ft  

Teljes fizetendő összeg:       7290 Ft 

 

Vásárló:  

Szállítási adatok    Számlázási adatok 

Sportos Péter    Sportos Péter 

Madách u. 10    Madách u. 10 

1015 Budapest    1015 Budapest 

Magyarország      Magyarország 

 

A vételár nincs személyre szabva automatizált döntéshozatal alapján. 

 

A távközlési eszközök költségei: Ingyenes, illetve a vásárló csak a saját internetkapcsolatának 

költségeit állja. 

 

Fizetési mód: bankkártyás fizetés 

 



Szállítási mód: GLS 

 

Kézbesítés ideje: 1.16. és 1.18. között futárszolgálataink által 

 

Panaszkezelési szabályok: panaszát az alábbi elérhetőségeken nyújthatja be: 

telefonon: +36-1-550-7359 (hétfőtől péntekig 08:00 – 17:30) 

e-mailben: eshop@sportisimo.hu;  

és a választ a kapcsolattartási e-mail címére küldjük. 

Elállás a szerződéstől: A vásárló indoklás nélkül elállhat a szerződéstől az áru (a 

megrendelés/szerződés utolsó darabjának, részének) átvételétől számított 30 napon belül. Az 

elállás az elállási nyilatkozat elküldésével történik: (i) postai úton a következő címre: 

SPORTISIMO s.r.o., Pazonyi út 36 (Tesco épülete), 4400 Nyíregyháza, (ii) az adásvételi 

szerződéstől való elállásra vonatkozó űrlap segítségével, (iii) más megfelelő módon: e-mailben 

vagy a kapcsolati űrlap kitöltésével. 

A szerződéstől való elállás esetén a vásárlót terhelik az áru visszaküldésének költségei. Ha az 

áru nem küldhető vissza a szokásos postai úton, az Eladó (a vásárló kérésére) gondoskodik az 

áru elszállításáról, melynek költségét a vásárló köteles megfizetni 8500 Ft értékben (Az árut a 

GLS veszi át).  

 

Abban az esetben, ha az áru a szerződéstől való elállást követően használtan, sérülten, 

piszkosan vagy az áruval együtt szállított dokumentumok nélkül kerül visszaküldésre, a 

vásárló felel az Eladóval szemben az áru értékcsökkenéséért, amely az áru jellegének, 

tulajdonságainak és működésének megismeréséhez szükséges eltérő bánásmódból adódik. 

 

Termékfelelősség: Az Eladó az áru hibáiért az áru kézbesítésétől/átvételétől számított két (2) 

évig felel. A vásárló a hibás termék/reklamáció jogát a következő helyeken gyakorolhatja: (i) 

az Eladó bármelyik üzletében, (ii) az Eladó ügyfélszolgálati központjának címén: 

SPORTISIMO s.r.o., Pazonyi út 36 (Tesco épülete), 4400 Nyíregyháza, - az áru 

reklamáció céljából történő elküldésével futárszolgálattal. 

 

Szerviz: Az Eladó nem nyújt tanúsított szervizszolgáltatást. 

 

Magatartási kódex: Az Eladó nem rendelkezik magatartási kódexszel ezen áru értékesítésével 

kapcsolatban. 

 

Peren kívüli vitarendezés: Ha a jelen szerződés szerinti áruértékesítés kapcsán vita merül fel 

közöttünk (amelyet nem tudunk rendezni), Önnek joga van a peres eljáráson kívül a peren 

kívüli vitarendezésre is. Az általunk végzett áruértékesítéssel vagy szolgáltatásnyújtással 

kapcsolatos viták bíróságon kívüli rendezésében a Cseh Kereskedelmi Felügyelet - 

www.coi.cz („ČOI”) az illetékes hatóság, amelyhez bármilyen fogyasztóvédelmi ügyben 

fordulhat. Peren kívüli vitarendezésre tett indítvány benyújtására, valamint a fogyasztói 

jogviták (beleértve a határokon átnyúló vitákat is) peren kívüli rendezéséről szóló 

információk beszerzésére a következő honlapon is lehetősége nyílik: 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. A 

fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésére ún. megbízott személyek/szervezetek  is 

rendelkezésére állhatnak, amelyeknél szintén kezdeményezhető a peren kívüli rendezés. 

 

https://www.coi.cz/
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage


Panasztétel: a panaszkezelési osztályunkon kívül (elérhetőség: eshop@sportisimo.hu) a Cseh 

Kereskedelmi Felügyelethez, Štěpánská 44, 110 00 Prága 1 - www.coi.cz is fordulhat. 

http://www.coi.cz/

