
REKLAMÁCIÓS ŰRLAP 

Az ékszert borítékban küldje, amelyet megvásárolhat a postán, az alábbi címre:
M. Tuschelová - EXPANDECO - HERATIS, Vízpart utca 26, 9225 Dunakiliti, Magyarország

(Tatai Kft Irodaház a Vasúttörténeti Múzeum mellett)

A küldeményének az alábbiakat kell tartalmaznia:
• az ékszer, ha lehetséges az eredeti 

csomagolásában
• ez a kitöltött űrlap
• a számla vagy a számla másolata

FONTOS FIGYELMEZTETÉS: 
Az ékszert értéknyilvántartott levélben küldje, ne küldje 
utánvéttel és csomag formájában sem, mivel a posta a 
csomagokat nem kézbesíti számunkra, ezzel 
meghosszabbodik a kérelme ügyintézésének az ideje.

Az ékszerekre 24 hónapos jótállást biztosítunk. Az ékszer érzékeny tárgy és az ember felékesítésére szolgál, ezért 
mindenféle tevékenység előtt el kell tenni. Az ékszer alapjait tekintve nem arra szolgál, hogy ellenálljon a túlzott külső 
hatásoknak és mechanikai sérüléseknek. Ügyfeleinket a rendelés befejezése előtt figyelmeztetjük az üzleti feltételeinkre,
és anélkül, hogy azt kattintással jóváhagynák a kosárban, nem fejezhető be a rendelés. Továbbá minden ügyfél az 
ékszerrel együtt megkapja a használati útmutatót és a jótállási feltételeket is. Az ügyfél jogosult az árut a vásárlásától 
számított 14 napon visszaszolgáltatni.

A jótállás nem vonatkozik:
Külső hatások által okozott mechanikai sérülésekre, ami alatt az alábbiak  értendők:

• a lánc vagy karkötő szétszakadása, deformációja vagy megtörése
• a nemesfém megkarcolása
• matt és gravírozott felületekre szánt kendők használatával okozott károk
• az üreges ékszerek deformációja
• az arany vagy ezüst ékszer megfeketedése
• a varratok törése a gyűrű eltörése
• az ékszer felületkezelésének sérülése nem megfelelő vegyi anyagok, tisztítószerek, parfümök, stb. 

használatával
• a kő vagy gyöngy kiesése amelyet a foglalat eltörése okoz, amelybe a kő vagy gyöngy be van ültetve 

(ütközéssel, leeséssel, túlzott nyomással a kő ágyazatára)
• túlzott kopás
• az ékszer vízzel való érintkezése

Reklamált ékszer

Ékszer kódja / Modell kódja Nagyság 
(ha gyűrű)

Darabszáma

A reklamáció oka

Aláírásommal igazolom az aekszerek.hu Reklamációs Rendjébe való beleegyezésemet

Vezetéknév és keresztnév: 

Rendelési szám:                  

Aláírás: .........................................
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