Termék-visszaküldési lap
Kérjük, hogy a folyamat meggyorsítása érdekében szíveskedjen adatlapunkat HIÁNYTALANUL kitöltve a visszaküldött
termékhez mellékelni!
Rendelésszám /
Bizonylatszám:
Vásárló neve
Vásárló címe:
Vásárló telefonszáma:
Vásárló e-mail elérhetősége:
Termékátvétel időpontja:
Termék megnevezése,
Cikkszám:
A visszaküldés oka:

□ Meghibásodás – a hiba leírása: ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

□ Elállás
□ A termék nem az elvárások szerint működik.
□ Egyéb ok (Kérjük, írja le röviden!): …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

□ Indoklás nélküli elállás.
Kérjük válasszon az alábbi lehetőségek közül:

□ Típus azonos csere (ugyanolyan terméket kérek, mint amit eredetileg rendeltem)
A terméket a fent megadott címemre kérem szállítani.

□ Vételár visszafizetése:
Bankszámlaszám: …………………………………………………………………………………………………………………………………
( a vételár az átvételtől számított 14 napon belül kerül visszautalásra)

Visszaküldési cím:
BestByte Kft.
1151. Budapest, Harsányi Kálmán u. 85.
Kérjük, hogy a számlát (vagy annak másolatát, és a termék összes tartozékát minden esetben mellékelje!

A termék átvettük:
Jótállási ügyintézésre Elállási jog érvényesítésére
(nem kívánt törlendő)
Dátum, pecsét:

A terméket az alábbi címre tudja visszaküldeni futárral, vagy postai úton /személyes leadásra sajnos nincs lehetőség ezen
a címen/:
BestByte Kft.
1151 Budapest Harsányi Kálmán utca 85.
Személyesen bármelyik BestByte Kft által üzemeltetett üzletben leadhatja a terméket.
BestByte áruházak:
ALLEE ÁRUHÁZ (1117. Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. II. em)
EGER (3300. Eger, Törvényház utca 4.)
KECSKEMÉT (6000. Kecskemét, Korona utca 2.)
NYÍREGYHÁZA (4400. Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1.)
OROSHÁZA (5900. Orosháza, Kistemplom u.2/A)
SZÉKESFEHÉRVÁR (8000. Székesfehérvár, Balatoni út 44-46.
GYŐR (9024. Győr, Vasvári Pál út 1/A.)
TÖRÖKBÁLINT (2045. Törökbálint, Dulácska utca 2.)
KISVÁRDA (4600. Kisvárda, Városmajor u. 84.)
OfficeDepot áruházak:
KIRÁLY U. (1068. Budapest. Király utca 52.)
PÓLUS CENTER (1052. Budapest, Szentmihályi út 131.)
DUNAKESZI - BUY-WAY ÜZLETHÁZ (2120. Dunakeszi, Nádas utca 8.)
GYŐR - INTERSPAR (9023. Győr, Fehérvári út 3.)
LURDY-HÁZ (1097. Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.)
SOROKSÁR - BUY-WAY ÜZLETHÁZ (1239. Budapest, Bevásárló utca 8.)
ÚJBUDA CENTER (1117. Budapest, Hengermalom út 19-21.)
TÖRÖKBÁLINT - ATLANTA CENTER (2045. Törökbálint, Atlanta Center, Dulácska u. 2.)
A boltok nyitvatartási idejét a www.bestbyte. hu , illetve a www. officedepot.hu oldalon találja

Kérjük, hogy a visszaküldendő termékhez mellékelje a vásárlást igazoló számla, vagy blokk másolatát, illetve a
kitöltött visszaküldő nyomtatványt!

