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AZ ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁRA 

VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
 
Elállási jog 
 
Önnek az aláírástól számított 14 napon belül indoklás nélkül joga van elállni a jelen szerződéstől. Az 

Elállási Időszak az ACN-nel kötött szerződés dátumától számított 14 nap elteltével jár le. Ha Ön ACN 

Készüléket vásárol, az Elállási Időszak a készülék kézhezvételétől számított 14 nap elteltével jár le.  

 

Ha szeretne élni elállási jogával, az Elállási Időszak lejárta előtt értesítenie kell minket erről a döntéséről. 
Ennek érdekében vegye fel velünk a kapcsolatot (postán, telefonon, email-ben vagy online) a következő 
elérhetőségek egyikén: 
 

Postacím:* Email: Telefon: 

ACN Communications Hungary 
Kft. 
Pf. 502 
1315 Budapest  
Magyarország 

magyar.digital@myacn.eu 

 

 

CPS/DPS Tel 061 920 5000 

 
Ha szeretne beszélni Ügyfélszolgálati 

munkatársunkkal, kérjük, hívja az Ön 

által vásárolt szolgáltatás telefonszámát. 

* Ezt a címet csak a elállási értesítés benyújtására vegye igénybe. Az ACN Eszközt a Visszáru Engedélyezési Nyomtatványon 
megadott címre kell visszaküldeni. 
 

Ön igénybe veheti a mellékelt Elállásinyilatkozat-mintát az elállásra vonatkozó döntése bejelentéséhez, 
ez azonban nem kötelező. A Közvetítő-Előválasztás, a Vonalbérlet és a Digitális Telefonszolgáltatás 
esetén Ön online formában is benyújthatja az Elállásinyilatkozat-mintát a www.myacn.eu címen, 
amelynek a kézhezvételét email-ben igazoljuk. 
 
 
Az elállás joghatásai 
 
Ha Ön eláll a jelen szerződéstől, az ACN visszatéríti az Ön által teljesített kifizetéseket, beleértve az Ön 

által vásárolt ACN Eszköz szállítási díját, az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül. 

Ellenkező megállapodás hiányában az ACN az Ön által teljesített fizetési módnak megfelelően teljesíti a 

visszatérítést. 

 

Ha Ön ACN Eszközt vásárolt, a visszatérítés érdekében azt saját költségén kell visszaküldenie az ACN-

hez, az elállási jog gyakorlását követő 14 napon belül, kivéve, ha az ACN másként rendelkezik. Az ACN 

visszatarthatja a kifizetést mindaddig, amíg be nem érkezik Öntől az ACN Eszköz, vagy amíg Ön nem 

szolgál bizonyítékkal az Eszköz feladásáról. Az ACN Eszközt sértetlen állapotban, eredeti 

csomagolásban, eredeti tartalommal kell visszaküldeni. Ha Ön nem küldi vissza az ACN Eszközt, vagy az 

megsérül, díjat számítunk fel Önnek. 

  

Ha Ön kéri tőlünk az ACN Szolgáltatások aktiválását az Elállási Időszakban és mi megkezdjük a kért 
ACN Szolgáltatások aktiválását, Ön ettől még gyakorolhatja az elállási jogát, azonban arányosan meg 
kell fizetnie az elállás közléséig Önnek nyújtott szolgáltatások díját. 
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ELÁLLÁSINYILATKOZAT-MINTA 
(Csak akkor töltse ki és küldje vissza ezt a mintát, ha szeretne elállni a jelen szerződéstől.) 

 
Kapja: ACN Communications Hungary Kft. 

Pf. 502 

1315 Budapest  

Magyarország 
magyar.digital@myacn.eu 
 

 
Ezennel elállok az ACN-nel kötött szerződéstől az alábbi szolgáltatásra vonatkozóan:   
 

Ügyfél neve:  

Ügyfél címe:  

Ügyfél telefonja:  

Ügyfélszám/rendelés száma:  

Rendelés dátuma:  

Vásárolt szolgáltatás:  

Ügyfél aláírása:  

Dátum:  
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