Elállási nyilatkozat – interneten rendelt termék esetén
„VÉGE A FELESLEGES AJÁNDÉKOKNAK” Akció
Vásárló:
Név:
Cím:
Tel:......................................../E-mail:..........................................
Eladó:
Név: Český velkoobchod s.r.o. (www.DigiExpert.hu)
Cím: Albatrosová 286, Jesenice u Prahy, 25242, Czech Republic
Tel: 0630 6801 281, E-mail: info@digiexpert.hu
Tisztelt Hölgyem / Uram!
Alulírott, …………………………………………. ezúton kívánom bejelenteni elállási szándékomat.
…………………………………………………… (dátum)
napján
interneten rendeltem
egy
…………………................................................................... megnevezésű terméket, a megrendelés
száma:……………… A vételár ……………………………………forint volt, amelyet a rendelés során
átutalással / a termék átvételekor ki is fizettem.
Kérem a termék vételárának visszatérítését (a szállítási és csomagolási díjakon kívül) a következő
bankszámlaszámra:……………………………….
Kérem a termék cseréjét egy másikra…………………………………………………………………….
A visszaküldés feltételei:
1. A megvásárolt terméket 90 napig vissza lehet küldeni. Ez az idő a számlán szereplő dátum napjával
kezdődik.
2. Csakis olyan terméket lehet visszaküldeni, ami eredeti, bontatlan csomagolásban van és a pecsétek
sértetlenek - amennyiben így van lezárva.
3. A terméket mindig a hozzá tartozó összes kiegészítővel és felszereléssel küldje vissza (pl. extra
pótfejek). Amennyiben a termék hiányosan kerül vissza, a vásárlási összegből le lesz vonva az adott
kiegészítő vagy felszerelés teljes ára. Ez továbbá jelentheti az akció feltételeinek megsértését is.
4. Az akció csakis magánszemélyek, mint végső fogyasztók számára lett meghirdetve, adószámmal
vásárlókra nem érvényes.
5. Az akció csak bizonyos kisgépekre vonatkozik. Nem vonatkozik fényképezőgépekre, objektívekre
vagy egyéb fotózással kapcsolatos kiegészítőkre. Csakis azon termékekre érvényes, amelyek
kifejezetten a "VÉGE A FELESLEGES AJÁNDÉKOKNAK" logóval vannak megjelölve.
6. Fontos, hogy csak olyan termékekre érvényesítehtő a 90 napos visszavétel, amelyek a megfelelő
módon vannak megjelölve és az a számlán is szerepel. Azon termékek, amelyek nincsenek ellátva a
"VÉGE A FELESLEGES AJÁNDÉKOKNAK" megjelöléssel, nem vesznek részt az akcióban.
A kitöltött nyomtatványt kérjük küldje el a következő e-mail címre: info@digiexpert.hu. Majd a kapott
vonalkódot ragassza a kézbesítendő csomagra. A terméket kérjük juttassa el a következő címre: 1064
Budapest, Rózsa utca 101. (Csomagküldő.hu Kft).
A vásárló a termék visszaküldésével és a nyilatkozat kitöltésével elfogadja az akció feltételeit, amelyekkel
megismerkedett a www.digiexpert.hu/vege-a-felesleges-ajandekoknak/ oldalon.
Dátum……………………

Aláírás………………………

