RETURFORMULÄR
Enligt de allmänna villkoren validerade vid tidpunkten för ditt köp :
Ångerrätt.
Du har laglig rätt att annullera din order inom 14 arbetsdagar efter mottagandet av varan mot ersättning. Denna period börjar vid leveransdatum för ditt kolli.Denna
ångerrätt medför inte någon straffavgift. Returneringsrätten accepteras bara för produkter avsedda för särskild användning (se Informations om produkten). Varorna måste
returneras i oanvänt skick och i ursprungligt tillstånd (med alla tillbehör och förpackningsmaterial, handböcker…). Varor som returneras ofullständiga, skadade eller
nedsmutsade av kunden kommer inte att ersättas.Du är ansvarig för varornas tillstånd ända till dess att de kommer till oss, packa därför in dina varor noggrant för att undvika
skador under transporten. Om varorna skadas eller om du sänder oss ett ofullständigt returpaket kommer du inte att ha rätt till fullständig ersättning. För din information
kommer alla varor som returneras att inspekteras vid ankomsten innan ersättning betalas ut. Om din annullering görs före avsändningen av din order, får du fullständig
ersättning. Om din beställda vara redan avsänts, måste du på egen bekostnad skicka tillbaka hela order. Ersättning kommer att utbetalas inom 14 dagar efter mottagandet av
ditt kolli.Varje kolli som öppnats eller använts av köparen och återsänts till Salamandres inom ramen för ett ersättningskrav kommer att åläggas en schablonmässig källskatt
om 300 SEK (återställelse, ompaketering)Alla returer måste åtföljas av ett returformulär som ska ifyllas, dateras och undertecknas. Yrkesmän: annulleringsrätten gäller inte
yrkesmän.
Sänd ditt kolli till:
Salamandres
Service Europa
53 grande rue
60620 Rosoy en Multien
France

Jag meddelar dig härmed om mitt tillbakadragande från kontraktet för försäljning av fastigheten nedan :
Namn och efternamn:
Din faktureringsadress:

Din e-postadress:
Ordernummer:
Datum för order:
Leveransdatum:
Produktnamn

Referens:

Kvantitet

* POUR RAPPEL : Sont exclus les modèles à usage professionnel: GK03, GK06, GK20A, GK20C, MS03, T33C,
Paketet är inte öppet, enheten används inte*

kommer att få en full återbetalning

Paketet är öppet/enheten används*

kommer att bli föremål för ompackning deltagande om 300 SEK

Jag har läst villkoren för existensen och utnyttjandet av rätten till återkallelse i de allmänna
försäljningsvillkoren
* Vid felaktig information kommer vi inte att göra hela återbetalningen eller delbetalningen vid mottagandet av ditt paket.
Ditt paket kommer att finnas tillgängligt i våra lager i högst 6 månader.

Datum …………………………………………...…………………………..

Underskrift

Reserveras för företaget

Motif :

Retour conforme
Retour non conforme
Nom : ……………………………………………………..Date :…………………………………………… Signature :

