
Elállás, jótállás és szavatosság
Dátum:

Gyártói kód        Mennyiség Lejárati dátumSzériaszám/sarzsTermék neve  

Számlaszám:

Cég – rendelő neve:

Cím:

Irányítószám.:

Ország:

Adószám:

Mobilszám:

Telefonszám:

E-mail:

VISSZASZÁLLÍTÁSI CÍM

Termékinformáció

Vásárló adatai

Számlatulajdonos:

IBAN:

BIC: Bank:

Vásárló adatai

Használati útmutató (lásd 2. old.)

Amint a termék megérkezik létesítményünkbe és a terméket megvizsgáljuk, hogy megfelel-e a visszatéritési feltételeknek, 
bankszámlájára átutaljuk az összeget. Ehhez szükségünk lesz banki adataira:

A kérés gyors feldolgozásához egyszerűen tegye be ezt a kitöltött űrlapot és a számlát a csomagba, és küldje el a fenti címre
7 munkanapon belül feldolgozzuk kérését.

Van még kérdése?
A visszatérítés részletei megtalálhatók online áruházunkban vagy az ügyfélszolgálat felkeresésével.

Hogyan lehet visszatérítést kapni?

Páciens/beteg rendelői kódja:

Sérülés rövid leirása:

Ha páciens/beteg sérülés történt

Kérjük aláhúzással jelölje meg visszaküldés okát:

Hiba/Sérülés rövid leirása:

Szavatossági kérelem:

Páciens/beteg életkora: Páciens/beteg neme:

Téves szállítás

Igen Nem

Téves rendelés Nem felel meg Sérült Hibás
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- Ha a megrendelt termékek nem felelnek meg az elvárásainak, a megrendelés kézhezvételétől számított 30 napos visszaküldési 
  határidőn belül visszajuttathatja a Dental-Medical Hungary postai címére. A vásárlást szöveges magyarázattal és ezen adatlap 
  kitöltésével vonhatja vissza.
- A határidő túllépése esetén a vevőnek nincsen lehetősége a termék visszaküldésére és az összeg visszatérítésére.
- Leértékelt áru vásárlása nem tartozik a visszaváltható áru kategóriába.
- Sérült csomagolás, hiányos csomagtartalom vagy használt termék esetén, ami akadályozza a további termékeladást, nem áll 
  módunkban a vásárlás összeget visszatéríteni.
- Amennyiben a terméket az előírt határidőn belül és a fent említett feltételeknek megfelelően visszajuttatták, a teljes vásárlási 
  összeg visszatérítésére kerül.
- Az összeg vissztérítése nem teljesíthető, amennyiben a termék nem érkezik be Dental Medical Hungary központjába
- Minden fent említett esetben a termékvisszaváltás költsége a vevőt terheli, téves szállitás kivételével

- Szavatosság érvényessége az összes eszközre 1 év a vásárlási napot követően, de lehet hosszabb is a gyártó feltételeitől függően.
- Igazolt panasz esetén, a vevő egy másik terméket kap, illetve sor kerül a termék/ hiba-javítására a panaszt követő 6 héten belül.
- Kisebb szépséghibák a terméken nem tekinthetőek hibaként.
- Amennyiben a termék meghibásodás miatt kerül panaszra, nem mentesíti a vevőt az alól, hogy a fizetési időn belül teljesítse a 
  számla végösszegét 

Termék visszaküldése

 

Panasz és Szavatosság:

- Dental-Medical Hungary Kft vállalja az összes náluk vásárolt eszköz javítását.a garanciális időn belül
- Az összes garanciális javítási költség egyeztetésre kerül. A feltételek le vannak irva a termék mellet kitöltött szavatossági 
  szerződésben.

 

Szerviz és szavatosság alatti javitás:
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