
ÁRUCSERE NYOMTATVÁNY

VÁSÁRLÓ: ELADÓ:

vásárló aláírása
* jelölt mezők kitöltése kötelező
** Ez egy csomagpont, innen a küldemény a cégünk székhelyébe indul tovább. A csomag megérkezéséről értesítjük és kérését azonnal ügyintézzük.

A TimeStore.hu webáruházban vásárolt terméket a vásárló 30 napon belül (a kézhezvételtõl számítva) visszacserélheti egy másik termékre. A megvásárolt
terméket az Eladó címére kell visszaküldeni, csomag vagy levél formájában (nem ajánlva), esetleg futárszolgálattal. A küldeményt ne küldjék utánvéttel,

mert nem fogjuk átvenni!

AZ ÁRUCSERE FELTÉTELEI:

Aláírásommal igazolom, hogy megértettem és elfogadom az árucserére vonatkozó feltételeket.

• a kicserélendő áru nem lehet sérült és nem szabad, hogy viseletes legyen

• a kicserélendő árut csomag vagy levél formájában (nem ajánlva) kell visszaküldeni

• a kicserélendő árut postával vagy futárszolgálattal kell visszaküldeni (nem utánvétes csomagként)

• a kicserélendő áru csomagolásának tartalmaznia kell: a megvásárolt terméket, az eredeti csomagolást, minden dokumentumot,
adóbizonylatot – eredeti számla, és a kitöltött Árucsere nyomtatványt

VISSZAKÜLDÖTT ÁRU: CSERE ÁRU:

AZ ÁRUCSERE INDOKLÁSA: (ez az információ nem kötelező, de ha kitölti, azzal hozzájárul szolgáltatásaink minőségének javításához)

Keresztnév és vezetéknév*:

Utca és házszám*:

Város*:

Irányítószám*:

Telefonszám*:

E-mail:

Vállalat**: Csomagküldő (91198700 TimeStore.hu) TS2018 s.r.o.

Utca és házszám:

Város:

Irányítószám:

Telefonszám:

E-mail:

Azonosító: Adószám:

Teve utca 60

Budapest

1139

+36 199 89 709

timestore@timestore.hu

51760126 HU30506695

Megrendelés száma*: Számla száma*:

Az áru kézbesítési időpontja (átvétel időpontja)*:

Termék megnevezése*:

Termék kódja*: Termék kódja*:

Termék megnevezése*:

az áru nem felel meg az elképzeléseimnek

az áru nem egyezik meg a weboldalon szereplő fotón láthatóval

az áru túl nagy vagy kicsi

az áru nem egyezik meg a weboldalon leírtakkal

az árucsere egyéb oka:

Kelt napon
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