
1.sz. Visszaküldési űrlap magánszemélyeknek (céges számlára történt 
vásárlás esetén a 2.sz. űrlapot kell használnia)

Amennyiben a termék nem nyerte el tetszését, nem megfelelő a méret, vagy eláll a vásárlástól a terméket saját
költségén küldje vissza az átvételt követő naptól számított 14 napon belül egy számlamásolattal és a kitöltött,
aláírt űrlappal együtt a következő címre: Batz Hungary Kft. 2013 Pomáz, Tölgyes Kálmán u. 9. Csak szobában
próbált, új terméket veszünk vissza cserére, elállásra eredeti csomagolásban!

Megrendelő magánszemély neve:                                  

6 jegyű megrendelésszám: 

Csere esetén, a visszaküldött termék neve:

Szín:                                     Méret:

Cseretermék / termékek megnevezése:

Szín:                                     Méret:

Amennyiben Önnek visszatérítés jár (olcsóbb csereterméket választott) kérjük adja meg
bankszámlaszámát, ahova a különbözetet utalhatjuk!

   Elállás esetén: 

Adja meg a pontos számlaszámot, amelyre az összeget visszautalhatjuk. Felhívjuk figyelmét, hogy a
megadott bankszámlaszám hitelességéért, valódiságáért minden felelősség az űrlap kitöltőjét, aláíróját,
terheli.

Felhívjuk figyelmét, amennyiben Ön céges számlára vásárolt, abban az esetben nem jogosult
magánszemélyként az elállásra ezen az űrlapon, a 2.sz. Űrlapot kell kitöltenie. Ha céges számlára
vásárlás esetén mégis ezzel az űrlappal küldi vissza a lábbelit, kollégáink elállását el fogják utasítani és
1.500 forintos utánvételi összeggel vissza fogják küldeni Önnek a lábbelit! Hiányosan vagy rosszul
kitöltött űrlappal visszaküldött termék esetén kollégáink minden külön indoklás nélkül jogosultak
megtagadni az elállás jogát és visszaküldeni a csomagot 1.500 forintos utánvételi díjjal! Személyes
ügyintézésre nincs lehetőség, utánvételes csomagot nem veszünk át!

A közölt adatok hitelességéért felelősséget vállalok és a   fentieket tudomásul vettem:

Kelt.:                             Aláírás:

2.sz. Visszaküldési űrlap céges számlára történt vásárlás esetén (csak 
cégszerű aláírással és pecséttel együtt érvényes)

Elállás esetén kérjük nyilatkozzon milyen okból áll el a cég a vásárlástól (csak
ezekben az esetekben jogosult elállni, kötelező választani):

1., késedelmes teljesítés, szállítás

2., kellékszavatossági igény érvényesítése keretében              

Megrendelő/cég neve:

6 jegyű megrendelésszám: 

Csere esetén, a visszaküldött termék neve:

Szín:                                     Méret:

Cseretermék / termékek megnevezése:

Szín:                                    Méret:

Tudomásul veszem, hogy céges számlára történő vásárláshoz kapcsolódó termékcsere esetén
pénzvisszatérítésre nincs mód!

Adja meg a cég pontos számlaszámát, amelyre az összeget visszautalhatjuk. Felhívjuk figyelmét, hogy a
megadott bankszámlaszám hitelességéért, valódiságáért minden felelősség az űrlap kitöltőjét,
aláíróját, terheli.

Hiányosan vagy rosszul kitöltött, lebélyegezetlen űrlappal visszaküldött termék esetén kollégáink
minden külön indoklás nélkül jogosultak megtagadni az elállás jogát és visszaküldeni a feladónak a
csomagot 1.500 forintos utánvételi díjjal! Személyes ügyintézésre nincs lehetőség, utánvételes
csomagot nem veszünk át!

A közölt adatok hitelességéért felelősséget vállalok és a fentieket tudomásul vettem:

Kelt.:                                                               Cégszerű aláírás:

                                    

                                                                 Cég bélyegzője:


