
Efternamn och namn:

Fakturaadress:

E-postadress:

Ordernummer:

rderdatum

Leveransdatum:

Referens: Produktnamn: Antal :

Oöppnat, oanvändt paket r kommer att bli föremål för en full återbetalnign

Öppet och / eller begagnat paket r Återbetalning med ett avdrag på € 30 (beroende på valuta).

Nämn "bra för överenskommelse" och signatur

Contrôlé par:

Retour non conforme - Marchandise invendable                            r

Date :…………………………………………… Signature :

Jag meddelar härmed att jag drar mig tillbaka från köpet nedan:

Datum  …………………………………………...…………………………..

Réservé à l'entreprise

Retour conforme - Remise en vente possible                                   r

Skicka ditt paket med detta dokument till Salamandres, 135 route de Madiran, 32400 Viella, Frankrike

Utträdesformulär
I enlighet med de villkor som validerades vid köpet

Ångerrätt.

Enskilda kunder: Du har 30 dagar att dra tillbaka från alla köp som görs på vår webbplats gecko-steamer.com

Denna period börjar dagen för leverans av ditt paket. Denna ångerrätt utövas utan avtalsstraff.

Denna returrätt kan endast accepteras för produkter avsedda för hushållsbruk (se artikel 3 Produktinformation), i sitt ursprungliga skick (oanvända) och fullständiga (förpackning, tillbehör, instruktioner, 

etc.). . Föremål som är ofullständiga, skadade eller smutsiga av kunden tas inte tillbaka.

Modeller som är avsedda för professionellt bruk (GK30, LM44, LS98, G700) och köptes av en privat kund är därför undantagna från denna ångerrätt.

Returer som mottas utan att följa dessa regler återbetalas utan särskild anmälan.

Professionella kunder och därför betraktade som informerade köpare: Denna ångerrätt gäller inte professionella kunder.

I händelse av återbetalning kommer Salamandres att återbetala kredit till bankkortet, bankkontot eller PayPal som använts för transaktionen inom 14 dagar efter det att du utnyttjade din ångerrätt. Detta 

under det uttryckliga villkoret att vi har fått din retur (paket levereras mot underskrift). Ytterligare fraktkostnader som betalas vid beställningstillfället återbetalas inte.

Om produkten har använts, för att få en delvis återbetalning, är det viktigt att den är ren, torkad och förpackad till sin ursprungliga skydds- och förpackningsform. Den platta 

källskatten gäller under alla omständigheter vid inspektionen och översynen innan produkten släpps.

r Jag har läst villkoren för förekomsten och utövandet av ångerrätten i de allmänna försäljningsvillkoren


