
Efternavn og navn:

Betalingsadresse:

Email adresse:

Ordrenummer:

Bestillingsdato:

Leveringstdao:

Reference: Produktnavn: Antal :

Uåbnet, ubrugt pakke r vil blive genstand for en fuld refusion

Åben og / eller brugt pakke r Refusion med et fradrag på € 30 (afhængigt af valutaen).

Nævn "god til aftale" og underskrift

Contrôlé par:

Retour non conforme - Marchandise invendable                            r

Date :…………………………………………… Signature :

Jeg giver hermed besked om min tilbagetrækning fra købet nedenfor:

Dato  …………………………………………...…………………………..

Réservé à l'entreprise

Retour conforme - Remise en vente possible                                   r

Send din pakke med dette dokument til Salamandres, 135 route de Madiran, 32400 Viella, Frankrig

Udtræksformular
I overensstemmelse med de vilkår og betingelser, der blev valideret på dit tidspunkt for dit køb

Fortrydelsesret.

Individuelle kunder: Du har 30 dage til at trække dig ud af ethvert køb, der foretages på vores websted gecko-steamer.com

Denne periode begynder på datoen for levering af din pakke. Denne fortrydelsesret udøves uden kontraktlig sanktion.

Denne ret til returnering kan kun accepteres for produkter beregnet til husholdningsbrug (se artikel 3 Produktinformation), i deres originale stand (ubrugt) og komplet (emballering, tilbehør, instruktioner 

osv.). . Genstande, der er ufuldstændige, beskadigede eller snavsede af kunden, vil ikke blive taget tilbage.

Modeller, der er beregnet til professionel brug (GK30, LM44, LS98, G700) og blev købt af en privat kunde, er derfor udelukket fra denne tilbagetrækningsret.

Retur modtaget uden at følge disse regler refunderes ikke uden særlig meddelelse.

Professionelle kunder og derfor betragtes som informerede købere: Denne ret til tilbagetrækning gælder ikke for professionelle kunder.

I tilfælde af tilbagebetaling vil Salamandres tilbagebetale kredit på bankkortet, bankkontoen eller PayPal, der blev brugt til transaktionen inden for 14 dage efter den dato, hvor du udøvede din ret til 

tilbagetrækning. Dette under den udtrykkelige betingelse, at vi har modtaget dit retur (pakke leveret mod underskrift). Yderligere forsendelsesomkostninger betalt på ordretidspunktet refunderes ikke.

Hvis produktet er blevet brugt, er det vigtigt, at det er rent, tørret og pakket til dets originale beskyttelses- og emballageform for at modtage en delvis refusion. Den faste 

kildeskat gælder under alle omstændigheder for inspektion og eftersyn inden produktfrigivelse.

r Jeg har læst betingelserne for eksistens og udøvelse af angreretten under de generelle salgsbetingelser


