
Nyomtatvány áru visszaküldéséhez 

 

Kérjük, NYOMTATOTT nagybetűkkel minden pontozott részét töltse ki a 
nyomtatványnak.  
 
Helyezze eredeti csomagolásába a terméket, a kitöltött nyomtatványokkal együtt 
küldje el címünkre. Az elektronikus számla sorszámát email-ei között találja, kérjük 
keresse spam/és összes mappában is, majd postai csomagként AJÁNLOTTAN adja 
fel a következő címre: 

Cool Fashion Kft 
Cím:Debrecen 4026 Hunyadi u16/k 

 

 

Amennyiben méret probléma merül fel, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a 
0670/24-20-444 számon. 1980ft-os áron cégünk elindítja a csomag felvételt Önhöz, 
egyben küldjük Önnek a kívánt méretét. 

  

 

Az Ön neve:  ................................................................................................................  

Címe:  ..........................................................................................................................  

Telefonszáma:  .............................................................................................................  

A rendeléshez csatolt számla száma:   ........................................................................  

RENDELÉSI  AZONOSÍTÓ………………………………………………………………….. 

Amennyiben pénzvisszafizetést szeretné kérem töltse ki 

Bankszámla száma (PÉNZVISSZAFIZETÉS ESETÉN KÖTELEZŐ MEGADNI) 

 .....................................................................................................................................  

Az áru visszaküldésének oka:  .....................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 

 

 

Cseretermék   
 
Kérem hívja a 06/70-24-20-444 ügyfél szolgálati számunkat. 
Email-ben küldje el a fotót/cikkszámot, milyen méretre vagy színre szeretné 
kicserélni a terméket. Amennyiben van készletünkön jelezzük Ön felé és 1980 Ft-os 
áron elindítjuk a csomag felvételt és küldjük Önnek a kívánt terméket. 
Abban az esetben ha Ön adja postára a csere terméket, akkor a visszáru 
beérkezését követően áll módunkban a csereárut postázni 1590 Ft-os áron.  

  Csere Pénzvisszafizetés 



 

A visszaküldendő termékek adatai: 

Áru megnevezése Mennyiség Egységár Cseretermék neve 
Cseretermék 

mérete / színe 

     

     

     

 
 
 
1.  
A ruhák pénzvisszafizetése abban az esetben alkalmazható, ha a vevő használata 
csak a felpróbálás erejéig terjedt ki. Viselt, hordott, parfüm illatú, sérült, kimosott, 
rúzsfolttal és alapozóval összekent, használt termékek rongálási költsége minden 
esetben a vevőt terheli!  Bővebben kormányrendelet 45/2014 25§ .Áru 
visszaérkezéskor kamera felvételt készítünk a bizonyítás érdekében. Megkérjük 
kedves vásárlóinkat, hogy ezeket vegyék figyelembe amennyiben vissza szeretné 
küldeni a terméket.  
2. Alakformáló harisnyát higiéniai okokból sem felpróbálni sem viselni nem lehet, 
pénz visszafizetés csak bontatlan csomagolásra érvényes. 
2/b Szettként árult dolgainkat (pl: ruha+zakó, szoknya+zakó) kérjük minden esetben 
együtt küldjék vissza ( külön a ruha vagy zakó nem tarható meg) 
 

 
 
  
 

 

 

…………………………………….    …………………………………………… 

     Dátum        Aláírás 

 


