Wpłynęło dnia.

KASK należy odesłać na Adres:
FHU EURO-DOM II
Bogdan Korzec
Teodorówka 9,
38-450 Dukla
Tel: 605-984-836
e-mail: Biuro@dukla.com.pl

* pole wypełnia sprzedawca

*** Zlecenie wymiany Kasku.
z dnia: ……/….../……...

MODEL zakupionego ( posiadanego) kasku .................................................................. ilość: .............................
Rozmiar zakupionego ( posiadanego ) kasku : …………………………………………
Nr. Paragonu / faktury ……………………..

z dnia ……/….../……...

Proszę o wymianę kasku na :
Model nowego kasku :
* pole wypełnia klient

Rozmiar Nowego Kasku:

* pole wypełnia klient

Adres do wysyłki nowego kasku wraz z numerem telefonu komórkowego odbiorcy:

* pole wypełnia klient

..............................................
Miejscowość i data

...............................................
( podpis wymieniającego )

NALEŻY WYPEŁNIĆ W CAŁOŚCI (WSZYSTKIE PUNKTY). W PRZYPADKU NIEPEŁNEGO WYPEŁNIENIA FORMULARZA WYMIANA MOŻE SIĘ WYDŁUŻYĆ W CZASIE

Uwagi sprzedawcy:

Numer Listu przewozowego:
* pole wypełnia sprzedawca

Firma Handlowo-Usługowa EURO-DOM II Bogdan Korzec
Teodorówka 9, 38-450 Dukla
Tel: 605-984-836, Tel/fax: 134335271
e-mail: Biuro@dukla.com.pl

Wymiana/zwrot
1. Klient ma prawo do wymiany/zwrotu towaru na inny rozmiar , kolor lub model w ciągu 14 dni od daty odebrania
przesyłki.

2. Do wymienianego/zwracanego towaru należy dołączyć Dowód zakupu, Paragon lub Fakturę. Dowód zakupu jest
niezbędny przy wymianie.

3. Odesłany towar do wymiany/zwrotu powinien znajdować się w nienaruszonym stanie - nie powinien nosić żadnych
śladów użytkowania bezpośrednio na produkcie, fabryczne folie ochronne powiny znajdować się w stanie
nienaruszonym, a metki niezniszczone. Jeżeli towar nie spełni w/w warunków, nie zostanie wymieniony. W takiej
sytuacji zostanie odesłany do klienta na jego koszt.

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób
wykraczający poza zwykły zarząd konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. Wszystkie dołączone do zakupionego towaru gratisy, inne produkty otrzymane po obniżonej cenie, jak i w ramach
specjalnych promocji należy zwrócić wraz z odsyłaną paczką.

6. Koszty wysyłki związane z wymianą /zwrotem towaru ponosi klient.
7. Nie przyjmujemy paczek wymiany/zwrotu wysłanych na nasz koszt, ani za pobraniem.
8. Wymieniane/zwracane Towary a w szczególności kaski należy dostarczyć czyste ! Bez śladów użytkowania typu :
pozostawione włosy, zabrudzenia, plamy itp.

( prosimy o usunięcie ich ).

9. W przypadku wysyłki należy towar dokładnie zabezpieczyć w transporcie.
10. Do przesyłki należy bezwarunkowo załączyć wypełniony formularz.
11. Zwracany/wymieniany towar powinien być odesłany na adres:
F.H.U. Euro-DOM II, Teodorówka 9, 38-450 Dukla tel.: 605984-836 z dopiskiem " Wymiana"

