
Kötelező tájékoztató üzlethelyiségen kívül és távollévők között történő  

termékértékesítés esetén 
 

Eladó adatai: 

 

Név:    GaO C-PS spol. s.r.o 

Székhelye:   Jánošíkova 1644/4, 98601 Fiľakovo  

cégjegyzékszám:  45291446  

adószám:   SK2022923749  

képviselők:   Németh Attila ügyvezető, Varga Attila ügyvezető,  

elektronikus levelezési cím:  validbest4you@gmail.com 

központi telefonszám: +36- 70-719-07-58 

 

Elállási jog: 

A Klubtagnak lehetősége van legkésőbb a termék kézhezvételét követő 14 napon belül indokolás nélkül 

a szerződéstől elállni oly módon, hogy elállását a GaO C-PS spol. s.r.o, Székhelye: Jánošíkova 1644/4, 

98601 Fiľakovo, e-mail: validbest4you@gmail.com részére írásban megküldi. A Klubtag elállási 

jogát vagy az elállási-nyilatkozat mintát felhasználva, vagy saját nyilatkozat útján gyakorolhatja. 

Határidőben gyakorolja a Klubtag az elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi 

elállási/felmondási nyilatkozatát. A GaO C-PS spol. s.r.o. a hozzá megérkezett nyilatkozatról – postai 

levél esetén annak átvételét követően – haladéktalanul visszaigazolást küld a feladónak. Ezt 

követően a GaO C-PS spol. s.r.o. a Klubtagot nyilvántartásából törli. A Klubtag köteles elállása 

esetén a közlést követő 14 napon belül sértetlenül a vásárolt terméket visszaszolgáltatni a GaO C-

PS spol. s.r.o. részére. A termék átvételét, vagy a visszaküldés tényének hitelt érdemlő igazolását követő 

14 napon belül a vételárat és valamennyi egyéb szolgáltatást (szállítási költség) a fizetési móddal 

megegyező módon visszatéríti a Klubtag részére. A visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a 

Klubtagot semmilyen többletköltség nem terhelheti. A Klubtag viseli a termék visszaküldésének 

közvetlen költségét. A Klubtag elveszíti elállási jogát, amennyiben a vásárolt terméket sértetlen, 

bontatlan állapotban, hiánytalan tartalommal nem tudja visszaszolgáltatni a GaO C-PS spol. s.r.o 

részére. 

  Panaszkezelés, vitarendezés: 
 

A GaO C-PS spol. s.r.o. minden esetben arra törekszik, hogy bármilyen problémás, vitás kérdést békés 

úton rendezzen Klubtagjaival. A Klubtag a GaO C-PS spol. s.r.o hivatalos elektronikus, vagy postai 

levelezési címére címzett levelében jelentheti be a GaO C-PS spol. s.r.o tevékenységével 

kapcsolatos kifogását, melyet a GaO C-PS spol. s.r.o minden esetben kivizsgál és 30 napon belül 

írásban értesíti a Klubtagot álláspontjáról. 

Amennyiben a panasz békés úton történő megoldására nincs lehetőség, vagy azzal a Klubtag nem 

kíván élni, termékvásárlással kapcsolatos minőségi illetve egyéb kifogásai esetén a Klubtag az 

alábbi békéltető testülethez fordulhat: 

 

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie   

Bajkalská 21/A, 827 99  Bratislava  

email: info@soi.sk,  

Digitális levelezés: https://www.slovensko.sk 
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