
feladási kódodat (7 számjegy), amelynek segítségével visszakültheted
a csomagod. A kód 10 napig érvényes. A csomagautoma maximális mérete 
60 cm x 36 cm x 61 cm. A csomagot bármelyik csomagautomatából 
visszaküldheted. A csomagautomaták listáját itt találod:
https://foxpost.hu/csomagautomatak

JELENTKEZZ BE A FIÓKODBA ÉS HASZNÁLD KI AZ INGYENES 
VISSZAKÜLDÉSI LEHETŐSÉGET
A 18 000 Ft-ot elérő vagy meghaladó megrendeléseidet a felhasználói 
fiókodba bejelentkezve a „Visszaáru” fül alatt találod. Jelöld meg melyik 
terméket szeretnéd visszaküldeni, töltsd ki az elektronikus űrlapot, ragaszd 
fel a csomagcímkét, amelyet a megrendeléseddel együtt kaptál és várd
a futár érkezését.
A lehetőségekhez mérten kérjük, hogy ugyanazt a csomagolást használd, 
amelyben a megrendelését kiszállítottuk.
Ha csomagcímkét használsz – úgy ragaszd fel a csomagra, hogy az fedje az 
előző címkét, amelyen személyes adataid találhatók. 

VÁRJ A VISSZAÁRU ÉRTÉKÉNEK VISSZATÉRÍTÉSÉRE
A visszáru értékének visszatérítésére, attól a pillanattól számítva, hogy 
a kézbesített csomagot ellenőriztük, a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően, 5-14 napon belül kerül sor. A visszatérítés elfogadásáról és 
elszámolásáról e-mailben értesítünk.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

answear.hu/a/termekvisszakuldes
telefon: (06) 1 445 36 69
e-mail: bolt@answear.hu

VISSZAKÜLDÉSI CÍM:

Answear/ WEARCO Visszáru
GLS, Európa utca 2
2351 Alsónémedi

TERMÉKVISSZAKÜLDÉS – 30 NAPOD VAN RÁ!
TÖLTSD KI A VISSZAÁRU ŰRLAPOT
A választott visszaküldési módtól függetlenül a visszaküldött árut 
tartalmazó csomaghoz csatold a kitöltött visszáru űrlapot. A termékeket 
saját költségedre is visszaküldheted, ha a csomagot elküldöd raktárunknak, 
ugyanakkor választhatsz az alábbi ingyenes visszaküldési módok közül is. 

CSOMAGOLD BE A TERMÉKED ÉS VIDD EL A CSOMAGKÜLDŐ PONTRA
A 18 000 Ft-ot elérő vagy meghaladó megrendeléseidet a felhasználói 
fiókodba bejelentkezve a "Visszaáru" fül alatt találod.
A csomagot, a kitöltött visszaáru űrlappal együtt, vidd el a legközelebbi 
átvevőhelyhez és ingyen feladhatod a csomagcímke segítségével.
Az átvevőhelyek címét itt találod:
https://www.csomagkuldo.hu/atvevohelyek 
Amennyiben nem kaptál csomagcímkét, a csomagot a visszaküldési címre 
küldheted vissza saját költségen.

CSOMAGOLD BE A TERMÉKED ÉS VIDD EL A LEGKÖZELEBBI FOXPOST 
CSOMAGAUTOMATÁHOZ
A 18 000 Ft-ot elérő vagy meghaladó megrendeléseidet a felhasználói 
fiókodba bejelentkezve a "Visszaáru" fül alatt találod. Rendeld meg
a csomagautomatába történő visszaküldést, és kiküldjük részedre az egyedi 

ügyfél aláírása

TERMÉK MEGNEVEZÉSE TERMÉK KÓD ÉRTÉKSsz.  

HU
VISSZAKÜLDÉS

Adataid kezelője a krakkói székhelyű Answear.com részvénytársaság. Amennyiben többet szeretnél megtudni azokról a szabályokról, amelyek alapján kezeljük adataidat, és az ezzel kapcsolatos jogaidról, 
javasoljuk, hogy olvasd el az Adatvédelmi nyilatkozatunkat: https://answear.hu/a/adatvedelmi-nyilatkozat
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VISSZÁRU ŰRLAP
(ELÁLLÁSI NYILATKOZAT)

 
Amennyiben rendelésedet utánvéttel (készpénzben) fizetted, a visszatéritendő összeget a megadott bankszámlaszámra utaljuk. Ha nem adtad meg nekünk a bankszámlaszámodat 
az űrlapon, a visszatérítés ugyanabban a formában történik melyben kifizetésre került a rendelés.

BANKSZÁMLASZÁM 16 SZÁMJEGYŰ / BANKSZÁMLASZÁM 24 SZÁMJEGYŰ

MEGRENDELÉS SZÁMA:


