
Nome e sobrenome:

Endereço para envio:

Correio eletrônico:

Numero de ordem:

Data do pedido:

Data de entrega:

Referência: Nome do produto: Quantidade :

Pacote fechado e não usado r Estará sujeito a um reembolso total

Embalagem aberta e / ou usada r Reembolso com dedução de 30 € (consoante a divisa).

Mencione "bom negócio" e assine

Contrôlé par:

Retour non conforme - Marchandise invendable                            r

Date :…………………………………………… Signature :

Por la presente notifico mi retiro de la compra a continuación:

data …………………………………………...…………………………..

Réservé à l'entreprise

Retour conforme - Remise en vente possible                                   r

e seu pacote com este documento para Salamandres, 135 route de Madiran, 32400 Viella, France

Formulário de retirada
De acordo com os termos e condições validados no momento da sua compra

Direito de rescisão.

Clientes individuais: Você tem 30 dias para cancelar qualquer compra feita em nosso site gecko-steamer.com

Este período começa na data de entrega da sua encomenda. Este direito de rescisão é exercido sem penalidade contratual.

Este direito de devolução só pode ser aceite para produtos destinados ao uso doméstico (ver artigo 3.º Informações sobre o produto), no estado original (não utilizado) e completo (embalagem, 

acessórios, instruções, etc.). . Os itens incompletos, danificados ou sujos pelo cliente não serão devolvidos.

Portanto, os modelos destinados ao uso profissional GK30, LM44, LS98, G700) e adquiridos por um cliente particular estão excluídos deste direito de rescisão.

As devoluções recebidas sem seguir estas regras não serão reembolsadas sem notificação especial.

Clientes profissionais e, portanto, considerados compradores informados: este direito de rescisão não se aplica a clientes profissionais.

Em caso de reembolso, Salamandres reembolsará o crédito para o cartão do banco, conta bancária ou PayPal usado para a transação no prazo de 14 dias após a data em que você exerceu o seu direito de 

retirada. Isso sob a condição expressa de termos recebido sua devolução (pacote entregue contra assinatura). Os custos de envio adicionais pagos no momento do pedido não serão reembolsados.

Se o produto foi usado, para ter direito a um reembolso parcial, é essencial que esteja limpo, seco e embalado em sua forma original de 

proteção e embalagem. A retenção se aplica em todos os casos para inspeção e recondicionamento do produto.

r Eu li as condições de existência e exercício do direito de rescisão nas condições gerais de venda


