
 

Termék visszaküldése 

Köszönjük, hogy nálunk vásároltál! A rendelésről a SZÁMLÁT emailben kapod meg. A FansBRANDS
®

-nél 180 napos visszaküldési 

lehetőséget biztosítunk. A visszaküldött csomagba helyezd be ezt a kitöltött nyomtatványt is! 

 
Keresztnév: ....................................................................................................... Irányítószám: ......................................................................................................  

Vezetéknév: ...................................................................................................... Település: .............................................................................................................  

Utca, házszám: ................................................................................................. E-mail: ....................................................................................................................  

Rendelési azonosítód: ...................................................................................  

Fontos! Útmutató termék visszaküldéséhez: 

• Erre a címre küldd vissza a terméket: 2600 Vác, Rádi út 1-3. (Pit Box Kft.) 

• Csak gyári állapotú terméket veszünk vissza az esetlegesen hozzá tartozó sértetlen gyári csomagolással / dobozzal együtt. 

Koszos, mosott, büdös, szakadt, törött, gyűrött, kopott terméket NEM veszünk vissza. 

• Utánvétes csomagot nem veszünk át. Visszatérítéshez a lenti opciók közül választhatsz. 

• Ha cipőt küldesz vissza, akkor csomagold be a cipő dobozát is! Teleragasztott, gyári cipősdobozt nem veszünk vissza. 

• Ha a rendelésben szereplő mindegyik terméket visszaküldöd, akkor a kapott ajándékot is küldd vissza a termékekkel együtt! 

• A termék visszaküldésének költsége a vásárlót terheli, azt nem áll módunkban visszautalni. Válaszd a legolcsóbb 

szolgáltatót! (pl. MPL buborékos boríték) 

• Kizárólag postai úton lehet visszajuttatni hozzánk a termékeket. Klasszikus CSERE lehetőség NINCS (tehát termékért nem 

adunk terméket. Ha „cserét” szeretnél, akkor válaszd az összeg jóváírását, majd adj le egy új rendelést és használd fel a jóváírt 

összeget a FansBRANDS fiókodból!) 

• Ha úgy gondolod, hogy GARANCIÁLIS problémád van, vagy hibás, hiányos rendelést kaptál, visszaküldés előtt keresd 

ügyfélszolgálatunkat emailben (sales@fansbrands.com) vagy telefonon (+36 27 300 600)! 

Fontos! Termék visszaküldés esetén VÁLASSZ a két lehetőség közül! (X-eld be az egyiket!) 

A rendelésed összegét jóváírjuk KUPON KÓD formájában, így következő rendelésnél teljes egészében felhasználhatod. A 

jóváírásról emailben kapsz értesítőt. Gyors megoldás. (Ha másik terméket szeretnél a rendelt helyett, akkor válaszd ezt az 

opciót! A kupon kódot 30 napon belül tudod felhasználni!) 

A rendelés összegét visszatérítjük. Ha ONLINE fizetési módot választottál, akkor abban a formában kapod vissza a 

visszatérítést. Ha UTÁNVÉTTEL fizettél, akkor add meg a bankszámla adataidat, amire visszautaljuk Neked a visszáru 

értékét! A visszautalás, a visszáru megérkezésétől számítva 14 munkanapon belül jelenik meg a számládon. 

 

Kedvezményezett neve:  

Bankszámlaszám:         -         -         
 

 

Melyik terméket küldöd vissza és miért? 

A termék cikkszáma A visszaküldés oka 

  

  

  

  

  

 
 

FansBRANDS
®

 
2600, Vác Rádi út 1-3. 
Telefon: +36 27 300 600 
Email: sales@fansbrands.com

 
 
 

.............................................................. 
Aláírás

Hozzuk össze a Forma 1 világot! 

mailto:sales@fansbrands.com

