Visszaküldési cím fogyasztói elállás esetén:
budmil Zrt. - Reklamáció
1033 Budapest, Szőlőkert köz 6.

Fogyasztói elállás
(14 napos pénzvisszafizetési garancia)
A velünk kötött szerződés során a 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletben – A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól – foglaltak szerint járunk el.

A megrendelt áru(k) kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül a fogyasztónak joga van indoklás nélkül elállni
vásárlási szándékától – első lépésként a webshop@budmil.eu címre küldött írásos nyilatkozattal, VAGY közvetlenül az
eredeti állapotú termék(ek), a számlamásolat és az alábbi, kitöltött nyilatkozat visszaküldésével. Az elállásra nyitva álló
14 napos határidő a csomag kézhezvételének napjától kezdődik. Fogyasztói elállás esetén a budmil Zrt. köteles a
visszaküldött áru(k) vételárát és – amennyiben a számlán szereplő tételek mindegyike visszaküldésre került – a
szállítási költséget visszatéríteni a fogyasztónak, az áru(k) visszaérkezésétől számított 14 (tizennégy) napon belül.
Amennyiben a vásárolt termék mérete nem megfelelő, és más méretet (vagy akár más terméket) szeretne rendelni, a nem
megfelelő termék visszaküldése a fentiek szerint kell, hogy történjen, és az új termék megrendelését egy új megrendelésként kezeli a
budmil Zrt. (Amennyiben az új rendelés értéke nem éri el a 15 000 Ft-ot, 1 200 Ft-os szállítási költséget számolunk fel!)

Az áru(k) visszajuttatásáról a vásárló gondoskodik, és annak költségeit is ő viseli. Portós csomagot nem veszünk át!!!
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Fogyasztói elállás nyilatkozata
Bármely terméket csak új állapotában, a számla másolatával és az alábbi, kitöltött nyilatkozattal együtt áll módunkban visszavenni!

Fogyasztó neve:………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………..
Fogyasztó címe:………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..
Fogyasztó telefonszáma:…………………………………………………E-mail címe:..…………….………………………………………………………………….
A rendeléshez csatolt számla (másolat) száma:.….……………………..….……………………………………………………………………………
A termék árát (ill. a szállítási költséget) a következő bankszámlaszámra kérem visszautalni:

□□□□□□□□-□□□□□□□□-□□□□□□□□
Bankszámla tulajdonosának neve:..….……………………..….……………………………..………………………………………………………………
Visszaküldött termék(ek) adatai: (amennyiben 5-nél több terméket érint az elállás, kérjük, hogy külön lapon folytassa)
Visszaküldött termék neve

Cikkszám / szín

………………………………………….
Dátum

Méret

Mennyiség

Visszaküldés oka (amennyiben szeretné megadni)

…..………………………………………
Aláírás

