VISSZAKÜLDÉSI FORMANYOMTATVÁNY
Amennyiben valamilyen oknál fogva úgy dönt, hogy szeretné visszaküldeni, vagy cserélni a megrendelt
terméket, erre a törvényi szabályozásoknak megfelelően a vásárlástól számítva 14 nap áll rendelkezésére.
A terméket erre a címre küldje vissza:
Lime Creative Kft.
Budapest 1112, Budaörsi út 163/b
Kérjük figyelmesen olvassa végig és nyomtatott nagy betűkkel töltse ki az alábbi űrlapot!
Személyes adatok
Név:								

E-mail:

		
Számlaszám:						

Telefonszám:

Válasszon egyet az alábbi lehetőségek közül

Kérjük X-el jelölje be a megfelelő fehér négyzetekbe, hogy melyik megoldást választja és töltse ki a kért adatokat.

Cserélni szeretném egy azonos termékre csak más méretben vagy színben vagy grafikával (adja meg
az ÚJ termék nevét/grafikájának megnevezését/méretét/színét)
Új termék grafikája a weblapnak megfelelő adatok alapján (karikázza be a kiválasztottat):
Ben’s Hidden Sides
Ben’s Stuck Words
Új termék megnevezése a weblapról:
Új termék mérete (karikázza be a kiválasztottat):
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Új termék színe (weblapon meghatározott színek közül):
Cserélni szeretném a terméket egy teljesen másik termékre, ezért levásárolható kupont kérek, az új
termék a kupon beváltásával vásárolható meg webshopon keresztül (a kupon a kiállítástól számított 1
évig érvényes, beváltani egy alkalommal lehet).
A visszaküldött terméket minőségellenőrzésnek vetjük alá. A csereterméket készlet függvényében 30 munkanapon belül küldjük ki.

Elállok a vásárlástól, helyette egy levásárolható kupont kérek (a kupon a kiállítástól számított 1 évig
érvényes, beváltani egy alkalommal lehet a webshopon keresztül).
Elállok a vásárlástól – kérném a termék vételárának visszautalását az alábbi bankszámlára.
A termék vételárát kizárólag banki átutalással tudjuk visszajuttatni, a visszaküldött árucikk beérkezését
követő 30 napon belül. Kérjük adja meg nevét és bankszámlaszámát!
IBAN: HU _ _

____

____

____

____

____

____

Bank neve:
Felhívjuk figyelmét, hogy kizárólag sértetlen terméket áll módunkban visszavenni, a termékhez tartozó fekete vászontáskába csomagolva! A csomagba minden esetben tegye bele ezt a nyomtatványt hiánytalanul kitöltve és tegye be a számla másolatát is és a
visszaküldendő terméket.

Kérdése van?
További kérdése, észrevétele esetén keresse fel az artypical.hu weboldalunkat, ahonnan a terméket vásárolta és érdeklődjön elérhetőségeinken.

