
SPORTISIMO s.r.o. 
korlátolt felelősségű társaság, székhelye: Řevnická 170/4, 155 21 Prága 5 - Třebonice, Cseh Köztársaság, KSH-szám: 
26194627, bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon C szakasz 78675 lajstromszámon 
Tel.: +36-1-550-7359 E-mail: eshop@sportisimo.hu 

Árucsere/elállási nyilatkozat iránti kérelem 14 napon belül 

 
Ezúton kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termékre vonatkozóan: 

Sorszám: _____________________________   Rendelés dátuma: _____________________________ 

 
Fogyasztó adatai:  
Vezetéknév és keresztnév: _____________________________________________________________ 

Cím: _______________________________________________________________________________ 

Telefon: _______________________________   E-mail: _____________________________________ 

 
Kérjük, a terméket a következő címre küldje vissza: SPORTISIMO, Pazonyi út 36 (Tesco épülete), 4400 
Nyíregyháza, legkésőbb az átvételtől számított 14. napon.  
  
Visszaküldés oka:  
☐  Nem egyezik a méret    ☐ Észlelt hiba     ☐ Egyéb  
☐  Nem egyezik a leírással   ☐ Hibásan elküldött  
☐  Nem egyezik a képpel   ☐ Nem felel meg az elvárásaimnak 
 
Visszaküldött termék: 

Cikkszám Terméknév Méret Ár 
    
    
    
    

 
Újrarendelt termék: 

Cikkszám Terméknév Méret Ár 
    
    
    

 
A vételár visszatérítését, beleértve a költségeket a következők szerint kérem (a megfelelőt X-elje be).  

☐ bankszámlaszámra utalás: IBAN ______________________________ 

SWIFT/BIC:________________ 

☐ Kártyára történő visszautalás (amennyiben a vásárláskor bankkártyával ELŐRE fizetett a termékekért). 

 
Dátum:  __________________________________ 

 

SPORTISIMO s.r.o. 
korlátolt felelősségű társaság, székhelye: Řevnická 170/4, 155 21 Prága 5 - Třebonice, Cseh Köztársaság, KSH-szám: 
26194627, bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon C szakasz 78675 lajstromszámon 
Telefon: … E-mail: … 

Árucsere/elállási nyilatkozat iránti kérelem 14 napon belül 
Ezúton kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termékre vonatkozóan: 

Az áru megnevezése, amelyre az elállási jogát gyakorolja:____________________________________ 

Rendelésszám/Szerződésszám: _________________________________________________________ 

Eladás/rendelés dátuma: ______________________________________________________________ 

 
Fogyasztó adatai:  
Vezetéknév és keresztnév: _____________________________________________________________ 

Cím: ____________________________________________________________________________ 

Telefon: ____________________________________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________________ 

 
A vételár visszatérítését, beleértve a költségeket, a következő szerint kérem:  
☐ bankszámlaszámra utalás: IBAN ______________________________ SWIFT/BIC:________________ 

☐ utalás arra a számlára, amiről a rendelés kifizetésre került 

 
Kérjük, a terméket a következő címre küldje vissza: …., legkésőbb az szerződéskötéstől számított 14. 
napon.  
  
Visszaküldés oka:  
☐  Nem egyezik a méret    ☐ Észlelt hiba     ☐ Egyéb ok 
☐  Nem egyezik a leírással   ☐ Helytelenül elküldött  
☐  Nem egyezik a képpel   ☐ Nem felel meg az elvárásaimnak 
 
A kérelem kivitelezésének kívánt módja: 

Termékszám Terméknév Mennyiség Ár Pénzvisszaküldés/Csere a 
következőre: 

     

     

     

     

 
Dátum:  __________________________________ 

 
Aláírás (papíralapú elküldés esetén): _________________________________ 

SPORTISIMO s.r.o. 
korlátolt felelősségű társaság, székhelye: Řevnická 170/4, 155 21 Prága 5 - Třebonice, Cseh Köztársaság, KSH-szám: 
26194627, bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon C szakasz 78675 lajstromszámon 
Tel.: +36-1-550-7359  E-mail: eshop@sportisimo.hu 

Árucsere/elállási nyilatkozat iránti kérelem 14 napon belül 
 
Ezúton kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termékre vonatkozóan: 

Az áru megnevezése, amelyre az elállási jogát gyakorolja:____________________________________ 

Rendelésszám/Szerződésszám: _________________________________________________________ 

Eladás/rendelés dátuma: ______________________________________________________________ 

 
Fogyasztó adatai:  
Vezetéknév és keresztnév: _____________________________________________________________ 

Cím: ____________________________________________________________________________ 

Telefon: ____________________________________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________________ 

 
A vételár visszatérítését, beleértve a költségeket, a következő szerint kérem:  
�  bankszámlaszámra utalás: IBAN ______________________________ SWIFT/BIC:________________ 

�  utalás arra a számlára, amiről a rendelés kifizetésre került 

 
Kérjük, a terméket a következő címre küldje vissza: SPORTISIMO, Pazonyi út 36 (Tesco épülete), 4400 
Nyíregyháza, legkésőbb   a  kézhezvételtől számított 14. napon.   
  
Visszaküldés oka:  
�   Nem egyezik a méret    �  Észlelt hiba     �  Egyéb ok 
�   Nem egyezik a leírással   �  Helytelenül elküldött  
�   Nem egyezik a képpel   �  Nem felel meg az elvárásaimnak 
 
A kérelem kivitelezésének kívánt módja: 

Termékszám Terméknév Mennyiség Ár Pénzvisszaküldés/Csere a 
következőre: 

     

     

     

     

 
Dátum:  __________________________________ 

 
Aláírás (papíralapú elküldés esetén): _________________________________ 

SPORTISIMO s.r.o. 
korlátolt felelősségű társaság, székhelye: Řevnická 170/4, 155 21 Prága 5 - Třebonice, Cseh Köztársaság, KSH-szám: 
26194627, bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon C szakasz 78675 lajstromszámon 
Tel.: +36-1-550-7359 E-mail: eshop@sportisimo.hu 

Árucsere/elállási nyilatkozat iránti kérelem 14 napon belül 

 
Ezúton kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termékre vonatkozóan: 

Sorszám: _____________________________   Rendelés dátuma: _____________________________ 

 
Fogyasztó adatai:  
Vezetéknév és keresztnév: _____________________________________________________________ 

Cím: _______________________________________________________________________________ 

Telefon: _______________________________   E-mail: _____________________________________ 

 
Kérjük, a terméket a következő címre küldje vissza: SPORTISIMO, Pazonyi út 36 (Tesco épülete), 4400 
Nyíregyháza, legkésőbb az átvételtől számított 14. napon.  
  
Visszaküldés oka:  
☐  Nem egyezik a méret    ☐ Észlelt hiba     ☐ Egyéb  
☐  Nem egyezik a leírással   ☐ Hibásan elküldött  
☐  Nem egyezik a képpel   ☐ Nem felel meg az elvárásaimnak 
 
Visszaküldött termék: 

Cikkszám Terméknév Méret Ár 
    
    
    
    

 
Újrarendelt termék: 

Cikkszám Terméknév Méret Ár 
    
    
    

 
A vételár visszatérítését, beleértve a költségeket a következők szerint kérem (a megfelelőt X-elje be).  

☐ bankszámlaszámra utalás: IBAN ______________________________ 

SWIFT/BIC:________________ 

☐ Kártyára történő visszautalás (amennyiben a vásárláskor bankkártyával ELŐRE fizetett a termékekért). 

 
Dátum:  __________________________________ 

 

SPORTISIMO s.r.o. 
korlátolt felelősségű társaság, székhelye: Řevnická 170/4, 155 21 Prága 5 - Třebonice, Cseh Köztársaság, KSH-szám: 
26194627, bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon C szakasz 78675 lajstromszámon 
Tel.: +36-1-550-7359 E-mail: eshop@sportisimo.hu 

Árucsere/elállási nyilatkozat iránti kérelem 14 napon belül 

 
Ezúton kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termékre vonatkozóan: 

Sorszám: _____________________________   Rendelés dátuma: _____________________________ 

 
Fogyasztó adatai:  
Vezetéknév és keresztnév: _____________________________________________________________ 

Cím: _______________________________________________________________________________ 

Telefon: _______________________________   E-mail: _____________________________________ 

 
Kérjük, a terméket a következő címre küldje vissza: SPORTISIMO, Pazonyi út 36 (Tesco épülete), 4400 
Nyíregyháza, legkésőbb az átvételtől számított 14. napon.  
  
Visszaküldés oka:  
☐  Nem egyezik a méret    ☐ Észlelt hiba     ☐ Egyéb  
☐  Nem egyezik a leírással   ☐ Hibásan elküldött  
☐  Nem egyezik a képpel   ☐ Nem felel meg az elvárásaimnak 
 
Visszaküldött termék: 

Cikkszám Terméknév Méret Ár 
    
    
    
    

 
Újrarendelt termék: 

Cikkszám Terméknév Méret Ár 
    
    
    

 
A vételár visszatérítését, beleértve a költségeket a következők szerint kérem (a megfelelőt X-elje be).  

☐ bankszámlaszámra utalás: IBAN ______________________________ 

SWIFT/BIC:________________ 

☐ Kártyára történő visszautalás (amennyiben a vásárláskor bankkártyával ELŐRE fizetett a termékekért). 

 
Dátum:  __________________________________ 

 

SPORTISIMO s.r.o. 
korlátolt felelősségű társaság, székhelye: Řevnická 170/4, 155 21 Prága 5 - Třebonice, Cseh Köztársaság, KSH-szám: 
26194627, bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon C szakasz 78675 lajstromszámon 
Tel.: +36-1-550-7359 E-mail: eshop@sportisimo.hu 

Árucsere/elállási nyilatkozat iránti kérelem 14 napon belül 
 
Ezúton kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termékre vonatkozóan: 

Rendelésszám: ___________________________   Rendelés dátuma: ___________________________ 

 
Fogyasztó adatai:  
Vezetéknév és keresztnév: _____________________________________________________________ 

Cím: _______________________________________________________________________________ 

Telefon: _______________________________   E-mail: _____________________________________ 

 
Kérjük, a terméket a következő címre küldje vissza: SPORTISIMO, Pazonyi út 36 (Tesco épülete), 4400 
Nyíregyháza, legkésőbb az átvételtől számított 14. napon.  
  
Visszaküldés oka:  
☐  Nem egyezik a méret    ☐ Észlelt hiba     ☐ Egyéb  
☐  Nem egyezik a leírással   ☐ Hibásan elküldött  
☐  Nem egyezik a képpel   ☐ Nem felel meg az elvárásaimnak 
 
Visszaküldött termék: 

Termékszám Terméknév Db Ár 
    
    
    
    

 
Újrarendelt termék: 

Termékszám Terméknév Db Ár 
    
    
    

 
A vételár visszatérítését, beleértve a költségeket, a következő szerint kérem:  

☐ bankszámlaszámra utalás: IBAN ______________________________ SWIFT/BIC:________________ 

☐ utalás arra a számlára, amiről a rendelés kifizetésre került 

 
Dátum:  __________________________________ 

 
Aláírás (papíralapú elküldés esetén): _________________________________ 

Nem egyezik a méret
/a méret nem megfelelő

Sérült/hibás terméket kaptam

A termék nem felel meg az elvárásaimnak

Dátum és aláírás:__________________________________

Csere a következő termékre:

Nem a megrendelt terméket
/hiányos megrendelést kaptam

SPORTISIMO s.r.o. 
korlátolt felelősségű társaság, székhelye: Řevnická 170/4, 155 21 Prága 5 - Třebonice, Cseh Köztársaság, KSH-szám: 
26194627, bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon C szakasz 78675 lajstromszámon 
Tel.: +36-1-550-7359 E-mail: eshop@sportisimo.hu 

Árucsere/elállási nyilatkozat iránti kérelem 14 napon belül 
 
Ezúton kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termékre vonatkozóan: 

Rendelésszám: ___________________________   Rendelés dátuma: ___________________________ 

 
Fogyasztó adatai:  
Vezetéknév és keresztnév: _____________________________________________________________ 

Cím: _______________________________________________________________________________ 

Telefon: _______________________________   E-mail: _____________________________________ 

 
Kérjük, a terméket a következő címre küldje vissza: SPORTISIMO, Pazonyi út 36 (Tesco épülete), 4400 
Nyíregyháza, legkésőbb az átvételtől számított 14. napon.  
  
Visszaküldés oka:  
☐  Nem egyezik a méret    ☐ Észlelt hiba     ☐ Egyéb  
☐  Nem egyezik a leírással   ☐ Hibásan elküldött  
☐  Nem egyezik a képpel   ☐ Nem felel meg az elvárásaimnak 
 
Visszaküldött termék: 

Termékszám Terméknév Db Ár 
    
    
    
    

 
Újrarendelt termék: 

Termékszám Terméknév Db Ár 
    
    
    

 
A vételár visszatérítését, beleértve a költségeket, a következő szerint kérem:  

☐ bankszámlaszámra utalás: IBAN ______________________________ SWIFT/BIC:________________ 

☐ utalás arra a számlára, amiről a rendelés kifizetésre került 

 
Dátum:  __________________________________ 

 
Aláírás (papíralapú elküldés esetén): _________________________________ 

 
 

SPORTISIMO s.r.o.  
sediu social: Řevnická 170/4, 155 21, Praha 5 - Třebonice, IČ: 26194627, înregistrată în Registrul Comerțului ținut de 
Tribunalul regional din Praga, Secțiunea C, Dosar nr. 78675.  
Telefon: +40 312 295 310  E-mail: eshop@sportisimo.ro  
 

Cerere schimb de produse/rezilierea contractului în termen de 14 zile 

  
Prin prezență declar că renunț la contractul de cumpărare:  

Nr. bonului: _____________________________  Data livrarii: ________________________________  

 

Date despre client:   

Nume și prenume:____________________________________________________________________  

Adresă livrare: _______________________________________________________________________  

Telefon: _________________________________ E-mail: _____________________________________  

 
Vă rugăm să trimiteți produsele la: SPORTISIMO, Calea Vitan, Nr. 55-59 (Spatiul FE05-06, Complex Comercial 
București Mall, Etaj 1), Bucureşti, Sectorul 3, 031281, în termen de 14 zile de la intrarea în posesia produselor. 
   
Motivul renunțării la produse:   
☐  Mărimea nu corespunde    ☐  Trimis greșit: model/mărime/culoare  
☐  Nu corespunde descrierii   ☐  Alte motive 
☐  Nu corespunde fotografiei ☐  Are defect (specificație)__________________ 

 
Produsele returnate: 

Cod articol  Denumirea produsului  Buc Preț 
    
    
    

 
Produsele solicitate: 

Cod articol  Denumirea produsului  Buc Preț 
    
    
    

  
Procedura reziliere:  
☐ în contul din care a fost plătită comanda  

☐ în contul bancar, IBAN:  

R  O                                              

                          
SWIFT/BIC:_____________________  
  

Data și semnătura:  __________________________________  
  

 
 

SPORTISIMO s.r.o.  
sediu social: Řevnická 170/4, 155 21, Praha 5 - Třebonice, IČ: 26194627, înregistrată în Registrul Comerțului ținut de 
Tribunalul regional din Praga, Secțiunea C, Dosar nr. 78675.  
Telefon: +40 312 295 310  E-mail: eshop@sportisimo.ro  
 

Cerere schimb de produse/rezilierea contractului în termen de 14 zile 

  
Prin prezență declar că renunț la contractul de cumpărare:  

Nr. bonului: _____________________________  Data livrarii: ________________________________  

 

Date despre client:   

Nume și prenume:____________________________________________________________________  

Adresă livrare: _______________________________________________________________________  

Telefon: _________________________________ E-mail: _____________________________________  

 
Vă rugăm să trimiteți produsele la: SPORTISIMO, Calea Vitan, Nr. 55-59 (Spatiul FE05-06, Complex Comercial 
București Mall, Etaj 1), Bucureşti, Sectorul 3, 031281, în termen de 14 zile de la intrarea în posesia produselor. 
   
Motivul renunțării la produse:   
☐  Mărimea nu corespunde    ☐  Trimis greșit: model/mărime/culoare  
☐  Nu corespunde descrierii   ☐  Alte motive 
☐  Nu corespunde fotografiei ☐  Are defect (specificație)__________________ 

 
Produsele returnate: 

Cod articol  Denumirea produsului  Buc Preț 
    
    
    

 
Produsele solicitate: 

Cod articol  Denumirea produsului  Buc Preț 
    
    
    

  
Procedura reziliere:  
☐ în contul din care a fost plătită comanda  

☐ în contul bancar, IBAN:  

R  O                                              

                          
SWIFT/BIC:_____________________  
  

Data și semnătura:  __________________________________  
  

Bankszámlára utalás IBAN szám megadásával (amennyiben UTÁNVÉTTEL fizetett)

H U

SPORTISIMO s.r.o. 
korlátolt felelősségű társaság, székhelye: Řevnická 170/4, 155 21 Prága 5 - Třebonice, Cseh Köztársaság, KSH-szám: 
26194627, bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon C szakasz 78675 lajstromszámon 
Tel.: +36-1-550-7359 E-mail: eshop@sportisimo.hu 

Árucsere/elállási nyilatkozat iránti kérelem 14 napon belül 
 
Ezúton kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termékre vonatkozóan: 

Rendelésszám: ___________________________   Rendelés dátuma: ___________________________ 

 
Fogyasztó adatai:  
Vezetéknév és keresztnév: _____________________________________________________________ 

Cím: _______________________________________________________________________________ 

Telefon: _______________________________   E-mail: _____________________________________ 

 
Kérjük, a terméket a következő címre küldje vissza: SPORTISIMO, Pazonyi út 36 (Tesco épülete), 4400 
Nyíregyháza, legkésőbb az átvételtől számított 14. napon.  
  
Visszaküldés oka:  
☐  Nem egyezik a méret    ☐ Észlelt hiba     ☐ Egyéb  
☐  Nem egyezik a leírással   ☐ Hibásan elküldött  
☐  Nem egyezik a képpel   ☐ Nem felel meg az elvárásaimnak 
 
Visszaküldött termék: 

Termékszám Terméknév Db Ár 
    
    
    
    

 
Újrarendelt termék: 

Termékszám Terméknév Db Ár 
    
    
    

 
A vételár visszatérítését, beleértve a költségeket, a következő szerint kérem:  

☐ bankszámlaszámra utalás: IBAN ______________________________ SWIFT/BIC:________________ 

☐ utalás arra a számlára, amiről a rendelés kifizetésre került 

 
Dátum:  __________________________________ 

 
Aláírás (papíralapú elküldés esetén): _________________________________ 

SPORTISIMO s.r.o. 
z siedzibą: Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5 - Třebonice, (Nr Ident.: 26194627), zarejestrowana w Rejestrze Spółek 
Handlowych prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, Sekcja C, akta # 78675 
 
Telefon: +48 222 129 474   E-mail: esklep@sportisimo.pl 

Formularz wymiany towaru/odstąpienia od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni 
 
Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży  poniższego towaru: 

Nr zamówienia: __________________________   Data złożenia zamówienia: ____________________ 

 
Dane klienta:  
Imię i nazwisko: _____________________________________________________________________ 

Adres: _____________________________________________________________________________ 

Telefon: __________________________________   E-mail: __________________________________ 

Wymiana poprzez wysłanie towaru na adres: SPORTISIMO Jelenia Góra: Galeria Nowy Rynek, ul. 
Podwale 25, 58-500 Jelenia Góra w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy. 
  
Przyczyna zwrotu towaru: 
☐  Nieprawidłowy rozmiar                                 ☐ Uszkodzenie towaru   ☐ Inny powód 
☐  Towar niezgodny z opisem            ☐ Błędna wysyłka  
☐  Towar niezgodny ze zdjęciem   ☐ Towar nie spełnia oczekiwań 
 
Towary do zwrotu: 

Numer produktu Nazwa produktu Szt Cena 
    
    
    
    

 
Nowo zamówiony towar: 

Numer produktu Nazwa produktu Szt Cena 
    
    
    

 
Należność za towar zostanie zwrócona na: 
☐ rachunek bankowy: IBAN ______________________________ SWIFT/BIC:_____________________ 

☐ rachunek, z którego zamówienie zostało opłacone 

 
 

Data:  __________________________________ 
 

Podpis (w przypadku wysyłki w formie papierowej): _________________________________ 

SWIFT/BIC:___________________________________

SPORTISIMO s.r.o. 
korlátolt felelősségű társaság, székhelye: Řevnická 170/4, 155 21 Prága 5 - Třebonice, Cseh Köztársaság, KSH-szám: 
26194627, bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon C szakasz 78675 lajstromszámon 
Tel.: +36-1-550-7359 E-mail: eshop@sportisimo.hu 

Árucsere/elállási nyilatkozat iránti kérelem 14 napon belül 
 
Ezúton kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termékre vonatkozóan: 

Rendelésszám: ___________________________   Rendelés dátuma: ___________________________ 

 
Fogyasztó adatai:  
Vezetéknév és keresztnév: _____________________________________________________________ 

Cím: _______________________________________________________________________________ 

Telefon: _______________________________   E-mail: _____________________________________ 

 
Kérjük, a terméket a következő címre küldje vissza: SPORTISIMO, Pazonyi út 36 (Tesco épülete), 4400 
Nyíregyháza, legkésőbb az átvételtől számított 14. napon.  
  
Visszaküldés oka:  
☐  Nem egyezik a méret    ☐ Észlelt hiba     ☐ Egyéb  
☐  Nem egyezik a leírással   ☐ Hibásan elküldött  
☐  Nem egyezik a képpel   ☐ Nem felel meg az elvárásaimnak 
 
Visszaküldött termék: 

Termékszám Terméknév Db Ár 
    
    
    
    

 
Újrarendelt termék: 

Termékszám Terméknév Db Ár 
    
    
    

 
A vételár visszatérítését, beleértve a költségeket, a következő szerint kérem:  

☐ bankszámlaszámra utalás: IBAN ______________________________ SWIFT/BIC:________________ 

☐ utalás arra a számlára, amiről a rendelés kifizetésre került 

 
Dátum:  __________________________________ 

 
Aláírás (papíralapú elküldés esetén): _________________________________ 

30

30.

eshop@molo-sport.hu
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