Retur formular
I henhold til de vilkår og betingelser, der blev valideret på dit tidspunkt for dit køb :
Fortrydelsesret
Du har juridisk ret til at annullere din ordre inden for 14 arbejdsdage efter modtagelsen af varen til refusion. Denne periode starter på leveringsdatoen for din pakke. Denne
fortrydelsesret er gebyfri. Denne ret til returnering accepteres kun for produkter beregnet til en bestemt brug (se produktinformation). Varer skal returneres ubrugt i deres
oprindelige tilstand (med alt tilbehør og emballage vedlagt, manualer ...). Varer, der returneres ufuldstændige, beskadiges eller snavses til af kunden, refunderes ikke. Enhver
vare modtaget retur uden respekt for dens regler kan ikke refunderes. Du er ansvarlig for tilstanden for dine varer, indtil de når os, pak dine varer forsigtigt ind for at undgå at de
bliver beskadiget under transporten. Hvis varerne er beskadiget, eller hvis du sender os en ufuldstændig returvare, er du ikke berettiget til fuld refusion. Til orientering vil alle
returnerede varer blive inspiceret ved ankomsten før refusion. Hvis din annullering foretages inden forsendelsen af din ordre, refunderer vi dig fuldt ud. Hvis din ordre allerede
er afsendt, skal du returnere hele ordren for egen regning. Refusionen sker inden for 14 dage efter modtagelsen af din pakke. Enhver pakke, der åbnes eller bruges af køberen,
og returneres til Salamandres Distribution som en del af en refusionsanmodning, vil blive genstand for et fast beløb på 300kr (rehabilitering, ompakning). Alle returvarer skal
ledsages af returformular, der skal udfyldes, dateres og underskrives. Erhverv: Ret til annullering gælder ikke for fagfolk.
Send din pakke til:
Salamandres
Service Europa
53 grande rue
60620 Rosoy en Multien
France

Jeg underretter dig hermed om min tilbagetrækning fra salgskontraktenav fastigheten nedan :
Navn og efternavn:
Din faktureringsadresse:

Din e-mail-adresse:
Ordrenummer:
Dato for ordre:
Leveringsdato:
artikelkode:

produkt navn

mængde

* POUR RAPPEL : Sont exclus les modèles à usage professionnel: GK03, GK06, GK20A, GK20C, MS03, T33C,
Pakken er ikke åben, enheden bruges ikke*

modtager en fuld refusion

Pakken er åben / brugt enhed*

vil blive genstand for ompakning af deltagelse på 300 kr

Jeg har læst betingelserne for eksistens og udøvelse af angreretten i de almindelige salgsbetingelser
* I tilfælde af forkerte oplysninger foretager vi ikke fuld refusion eller delvis betaling efter modtagelse af din pakke.
Din pakke vil være tilgængelig i vores lager i højst 6 måneder.

Dato …………………………………………...…………………………..

Underskrift

Reserveret for virksomheden
Retour conforme
Retour non conforme
Nom : ……………………………………………………..Date :…………………………………………… Signature :

Motif :

