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Kedves Vásárlónk!

Köszönjük, hogy minket választott. Reméljük elégedett a megrendelt termékekkel és cégünk szolgáltatásával! 
Amennyiben véleményét szívesen megosztaná velünk és másokkal, kérjük értékeljen minket a Facebookon
az ajánlások segítségével a www.facebook.com/tancsicscipo oldalon.

Az alábbiakban cseréről és elállásról szóló tájékoztatót olvashat:

INGYENES CIPŐCSERE LEHETŐSÉG

Abban a szerencsétlen esetben, amennyiben a termék méretét, fazonját stb. nem sikerült eltalálni, lehető-
sége van az ingyenes cipőcsere szolgáltatás igénybevételére, amennyiben a számla kiállítását követő 
7. napon belül jelzi felénk a cipőcsere kérelem űrlap kitöltésével. Ezt követően is van lehetősége a cipőcsere
szolgáltatás igénybevételére a díjszabás szerint.
A csere menetéről információt a www.tancsicscipo.hu/hogyan-csereljek oldalon talál.

Visszavétel tájékoztató:

Ha a termék valamilyen oknál fogva mégsem nyerte el a tetszését, esetleg nem passzol a méret és cserélni sem 
szeretne, véleménye szerint hibás vagy másik terméket kapott, indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhez vételt 
követő 14 napon belül. 
Ebben az esetben kérjük gondosan csomagolja be a terméket, melyet visszaküldene nekünk. A gyorsabb ügyintézés
érdekében, ha van rá lehetősége, kérjük tegye be a csomagba az elállási nyilatkozatot is - vagy töltse ki online 
a www.tancsicscipo.hu/elallasi-igeny/ címen -, majd küldje vissza nekünk a

A csomagot futárszolgálattal vagy személyesen is eljuttathatja hozzánk. Elállás esetén a visszaküldés költsége
a Vásárlót terheli. Az elállási szándék tudomásunkra jutásától számítva haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül
vissza�zetésre kerül a vásárláskor ki�zetett összeg. Utánvétes csomagot nem áll módunkban átvenni!
Részletes tájékoztatónk az Elállási jogról az ÁSZF 4. pontjában olvasható: www.tancsicscipo.hu/aszf
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Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés 
tekintetében: 

A rendelés száma (számlán található, pl. R90546-12): _____________________________________________________
A termék(ek) cikkszáma(i) és mérete(i): ________________________________________________________________
Szerződéskötés időpontja / átvétel időpontja és a vásárláskor kiállított számla száma: __________________________

A fogyasztó(k) neve: _______________________________________________________________________________
A fogyasztó(k) címe: _______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Kérjük jelezze felénk a következő űrlapon, melyik bankszámlaszámra kéri a visszatérítést:

Amennyiben bankkártyával vagy Barion egyenleggel �zette ki a rendelését, úgy a rendelés összegét nem a bank-
számlájára, hanem a bankkártyájára/Barion egyenlegére �zetjük vissza.
Bármilyen kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal az info@tancsicscipo.hu e-mail címre küldött levéllel. 
Rendelésekkel kapcsolatban kérjük a gyors beazonosíthatóság érdekében tüntesse fel a rendelése számát
az e-mailben!

További szép napot kívánunk: Táncsics Renátó és a Táncsics Cipő Kft. csapata

Kelt.: ________________________     _________________________________


