
REKLAMÁCIÓS JEGYZŐKÖNYV / JAVÍTÁSI JEGYZŐKÖNYV

VÁSÁRLÓ:
SZÁLLÍTÁSI CÍM A REKLAMÁCIÓK/
JAVÍTÁSOK SZÁMÁRA:

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.

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

Kelt napon

Reklamációs / javítási jegyzőkönyv

Vásárlási bizonylat másolata

A reklamált / javítandó áru

egyéb

Mellékletek:

A REKLAMÁCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ NYILATKOZAT

A reklamáció elintézésének napja:

aláírás és bélyegző

Ezennel reklamálom Önöknél az alábbi árut, a hiba/ák leírásával együtt. A panaszom ügyintézését kérem a Törvény adta 30 napon
belül véghezvinni. Ellenkezõ esetben a termék reklamációját megalapozzotnak fogom tartani.

Kérem a termék javítását. A hiba leírása és a termék maga lejjebb található.

Megrendelés száma*: Számla száma*: Az áru megvásárlásának napja*:

Reklamált/javítandó áru*:

A hiba leírása,
a reklamáció tárgya*:

A fenti információk alapján árureklamációját elfogadtuk. Az Ön által érvényesített reklamáció véleményünk, es az illetékes szerv véleménye
szerint (lásd a mellékletet) MEGALAPOZOTT* - NEM MEGALAPOZOTT*
* húzza át a nem megfelelőt

A reklamációt intézte:
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