
Nyomtatvány áru visszaküldéséhez

NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL töltse ki a nyomtatványt és helyezze a termékkel együtt biztonságos csomagolásba. A
számlát elektronikus úton továbbítjuk, sorszámát a teljesített rendelésében találja meg. Postai csomagként

AJÁNLOTTAN adja fel a következő címre.

Cím: Cool Fashion Kft.

4026 Debrecen Hunyadi u. 24 Rákóczi utca felőli oldal

Nem jó a méret vagy mást szeretnél helyette vásárolni?

Adj le egy új rendelést, megjegyzésben tüntesd fel az előző rendelésed számát és a

visszaküldendő tételeket, mi pedig elindítjuk a csomagfelvételt és küldjük az új

rendelésed

Utalással 1490 Ft-ért

Utánvéttel 1790 Ft-ért

Az Ön neve (NYOMTATOTT BETŰVEL) ………………………………………………………

Címe: …………………………………………………………………………….

Telefonszáma: …………………………………………………………………..

A rendeléshez csatolt számla sorszáma:(keresse kuka/spam mappában is) ………………

Rendelési azonosító: ……...………………………

Amennyiben pénzvisszafizetést szeretné kérjük töltse ki!

Bankszámla száma (PÉNZVISSZAFIZETÉS ESETÉN KÖTELEZŐ MEGADNI):

…………………………………………………………………………………………………

Az áru visszaküldésének oka: ……………………………………………………………….

A visszaküldendő termékek adatai:
Áru megnevezése Mennyiség Egységár Cseretermék neve Cseretermék

mérete /
színe



1. A ruhák pénzvisszafizetése abban az esetben alkalmazható, ha a vevő használata csak a felpróbálás
erejéig terjedt ki. Viselt, hordott, parfüm illatú, sérült, kimosott, rúzsfolttal és alapozóval összekent, használt
termékek rongálási költsége minden esetben a vevőt terheli! Bővebben kormányrendelet 45/2014 25§
.Áru visszaérkezéskor kamera felvételt készítünk a bizonyítás érdekében. Megkérjük kedves vásárlóinkat,
hogy ezeket vegyék figyelembe amennyiben vissza szeretné küldeni a terméket.
2. Alakformáló harisnyát higiéniai okokból sem felpróbálni sem viselni nem lehet, pénz visszafizetés csak
bontatlan csomagolásra érvényes.
2/b Szettként árult dolgainkat (pl: ruha+zakó, szoknya+zakó) kérjük minden esetben együtt küldjék vissza

Elállási nyilatkozat
1.sz. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Cool Fashion Kft.

(Cím: 4026 Debrecen Hunyadi utca 16/k, E-mail: info@coolfashion.hu)

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés

tekintetében:1

..........................................................................................................................................................................................

. .

...........................................................................................................................................................................................

. Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:2

..............................................................................................................................................

. A fogyasztó(k) neve:3

.............................................................................................................................................

. A fogyasztó(k) címe:4

.............................................................................................................................................

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

.............................................................................................................................................

. Kelt: .......................................................

---------------------------------------------

Aláírás

1.Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése



2. A megfelelő jelölendő 3. A megrendelő neve 4. A megrendelő címe


