A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS NYOMTATVÁNYA (küldőszolgálattal történő értékesítés)
(e nyomtatványt csak akkor töltse ki és küldje vissza, amennyiben el szeretne állni a szerződéstől)
Visszaküldés címe:– Czech Logistic Kegel Błażusiak, Koronczói út01 2 /9 hrsz. (DPD DEPO), 9012 Győr
e-mail elérhetőség: info@kegel24.hu
telefonszám: +48 (12) 267-23-99

Kereszt- és családi név: ...................................................................................................................................................
Cím:. …............................................................................................................................................................................
Telefonszám:...................................................................................................................................................................
e-mail cím:….....................................................................................................................................................................
Ezennel tájékoztatom, hogy el szeretnék állni az alábbi tárgyak eladásáról szóló szerződéstől:
…................................................…....................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................................................
Megrendelés száma:..........................................................................................................................................................
Szerződés megkötésének a dátuma:..................................................................................................................................
Átvétel dátuma:.................................................................................................................................................................
Megjegyzések....................................................................................................................................................................
Ahhoz, hogy bankszámlaszámra visszautalhassuk az összeget, adja meg a szükséges adatokat:
A számla
tulajdonosa:......................................................................................................................................................................
Számlaszám:.....................................................................................................................................................................
Kérjük, húzza alá a visszaváltás alább felsorolt okát (nem kötelező):
- Az árucikk más, mint a fényképen mutatott
- Nem felel meg a terméknek a minősége
- Nem felel meg a terméknek a mérete (nem illik)
- Nem felel meg a terméknek a színe
- Késedelmes kézbesítés
- Egyéb ….....................................................................

…..........................................................
A visszaváltást átvevő aláírása

…....................................................
Az Ügyfél aláírása, dátum

A megvett termékeket az átvételtől számított 14 napos határidőn belül vissza lehet váltani, a csatolt adás-vételi bizonylattal együtt.
A visszaváltott termékeknek ugyanolyan állapotban kell lenniük (nem utalnak használatra vagy kopásra).

A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS NYOMTATVÁNYA (személyes átvétel)
(e nyomtatványt csak akkor töltse ki és küldje vissza, amennyiben el szeretne állni a szerződéstől)
Címzett.................................................................................................................................... (a megadott gyári bolt)
Visszaváltás címe …............................................................................................................/ az adott helyre való termékek
elküldése
Eléretőség -: info@kegel24.hu
Kereszt- és családi név: ..................................................................................................................................................
Cím: …............................................................................................................................................................................
Telefonszám:...................................................................................................................................................................
e-mail cím:…....................................................................................................................................................................
Ezennel tájékoztatom, hogy el szeretnék állni az alábbi tárgyak eladásáról szóló szerződéstől:
Megrendelés száma:.........................................................................................................................................................
Szerződés megkötésének a dátuma:.................................................................................................................................
Átvétel dátuma:................................................................................................................................................................
Megjegyzések....................................................................................................................................................................
Visszavátás készpénzben/bankszámlára (húzza alá a megfelelőt)
Ahhoz, hogy a pénzösszeget a bankszámlára visszautalhassuk, kérjük, adja meg a szükséges adatokat:
A számla tulajdonosa.........................................................................................................................................................
A számla száma ............................................................................................................................................................
Kérjük húzza alá a visszaváltás alább felsorolt okát (nem kötelező):
- Az árucikk más, mint a fényképen mutatott
- Nem felel meg a terméknek a minősége
- Nem felel meg a terméknek a mérete (nem illik)
- Nem felel meg a terméknek a színe
- Késedelmes kézbesítés
- Egyéb ….....................................................................

…..........................................................
A visszaváltást átvevő aláírása

…....................................................
Az Ügyfél aláírása, dátum

A megvett termékeket az átvételtől számított 14 napos határidőn belül vissza lehet váltani, a csatolt adás-vételi bizonylattal együtt.
A visszaváltott termékeknek ugyanolyan állapotban kell lenniük (nem utalnak használatra vagy kopásra).

