
CSERE, SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS ÉS SZERVIZ BEJELENTŐ ŰRLAP

Az ékszer higiéniai okokból nem szabad, hogy használt legyen és semmilyen módon nem lehet sérült!
Ön 14 napon belül jogosult elállni szerződéstől, amely a termék átvétele napjától számít!

Az Ön küldeményének a következőket kell tartalmaznia  :
1. nem viselt/nem használt ékszert eredeti csomagolásában
2. számlát - eredeti vagy másolat
3. ezt kitöltött űrlapot, értéknyílvánított csomagként feladva

Csere esetén az ékszert az alábbiakban leírt módon szükséges elküldeni és új ékszert rendelni, ill. tanácsot kérni
a választáshoz.

FONTOS MEGJEGYZÉS: Az ékszereket postai úton, értéknyílvánított csomagként, műanyag borítékban kell
elküldeni (nem utánvéttel és nem futárszolgálattal), amelyet a postán árulnak, a cégünk címére:

M. Tuschelová - EXPANDECO - HERATIS, Vízpart utca 26, 9225 Dunakiliti, Magyarország
(Tatai Kft Irodaház a Vasúttörténeti Múzeum mellett)

Jelölje be a visszaküldés okát:

Visszaküldött ékszer

Modellkód Méret 
(gyűrű esetében)

Mennyiség
db

Visszaküldés oka Igényelt ékszer kódja Igényelt méret

Szívesen segítünk az új ékszer kiválasztásában

TEL.SZ.:

EMAIL: 

Kérem, hogy az áruért a pénzt az alábbi számlaszámra küldjék vissza :

 -   / 

(Vásárló) (Eladó)

Keresztnév és vezetéknév: 

Rendelésszám:

Dátum:

Vásárló aláírása:     .................................

Ékszer átvételének napja:

A cserét/visszaküldést/igazítást intézi:

Ügyintézés módja:

Ügyintézés napja:

Eladó aláírása: .................................

A vásárló igénybe veheti szerződéstől való elállás jogát, amelyről a 7 § Tt. 102/2014 fogyasztóvédelmi törvény a távollévők között szól (továbbiakban
csak „Fogyasztóvédelmi törvény a távollévők között”) 14 napos határidőn belül, a termék átvétele napjától számítva, abban az esetben ha az eladó

eleget tett tájékoztatási kötelességének a 3 § Fogyasztóvédelmi törvény a távollévők között, törvényi rendelkezés alapján. 

Csere más ékszerre

Javítás/igazítás

Nem használt, sértetlen ékszer visszaküldése (szerződéstől való elállás)
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