
 

 

 

ELŐFIZETŐ ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI NYILATKOZATA 
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 

 
 
Címzett: PR-TELECOM Zrt. 

Levelezési cím: 3533 Miskolc, Gózon Lajos utca 11. 

Telefon: 1231; +36 46 655 555 

Elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@prtelecom.hu 

 
 
 
Alulírott  ....................................................................................................... kijelentem, hogy 

gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi készülék(ek) adásvételére és/vagy az alábbi 

szolgáltatás(ok) nyújtására irányuló szerződés tekintetében: 

 
Szolgáltatás(ok) megnevezése: ..................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

Készülék(ek) megnevezése, típusa, gyári száma, tartozékai:  ......................................................   

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 

Szerződés kötés időpontja: ........................................................................................................  

Készülék(ek) átvételének időpontja: ............................................................................................   

Előfizető (fogyasztó) neve: ..........................................................................................................  

Előfizető (fogyasztó) címe: ..........................................................................................................  

Előfizető (fogyasztó) szerződés száma:.......................................................................................  

 

A szolgáltató a visszatérítéskor az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező 
fizetési módot alkalmazza, kivéve ha az előfizető (fogyasztó) más fizetési mód igénybevételéhez 
kifejezetten a hozzájárulását adja, amely alkalmazásából kifolyólag az előfizetőt (fogyasztót) 
semmilyen többletköltség nem terhelheti. 

Előfizető (fogyasztó) által választott visszafizetési mód (X-el jelölendő): 
     Banki átutalás, bankszámlaszámra: .......................................................................................  

     Készpénzben történő visszatérítés 

 

Kelt.:  .............................................................   

 

  .................................................  

 előfizető (fogyasztó) aláírása 

 (kizárólag papír alapon tett nyilatkozat esetén) 



 

 

 

Tudnivalók készülék(ek) visszaküldésével kapcsolatosan 

 

 Az előfizető (fogyasztó) a megszüntetendő szerződéssel kapcsolatos termék(ek)et a hozzá 

tartozó tartozékokkal, kezelési útmutatóval, eredeti csomagolásában köteles sértetlenül, a 

saját költségére, az alábbi címre megküldeni: 

Online rendelés – PR-TELECOM Zrt. 3533 Miskolc, Gózon Lajos utca 11. 

 

 A kifizetett termék(ek) vételárát a csomag visszaérkezését követő 14 napon belül fizetjük 

vissza az előfizető (fogyasztó) számára. 

 A kifizetett összeget mindaddig jogosultak vagyunk visszatartani, amíg az előfizető 

(fogyasztó) vissza nem szolgáltatja a készülék(ek)et, vagy nem igazolja kétséget kizáróan, 

hogy ezt megtette. 

 A csomag felnyitásáról video felvételt készítünk. Amennyiben a csomagban sérült vagy 

hiányos termék(ek)et találunk, akkor csak a termék(ek) vételárának a kár értékével 

csökkentett részét áll módunkban visszajuttatni az előfizető (fogyasztó) részére. 

 

További kérdés esetén kérjük, hogy hívja fel telefonos ügyfélszolgálatunkat, ahol minden nap 

8:00 és 19:00 között munkatársunk a segítségére lesz (0-ás menüponton).  

Telefonos ügyfélszolgálatunk elérhetőségei: 

1231 (zöldszám) 

+36 46 655 555 (normál díjazású telefonszám) 


