
Vazgeçme hakkı 

  

Siparişinizi iade ettiğinizde, ödediğiniz tutarları iade edeceğiz. Bu, siparişinizi verdiğinizde yaptığınız nakliye ve ödeme 

masrafları için de geçerlidir. İade masrafı müşteriye aittir. 

İptal formu (indir) Neyin geçerli olmadığını işaretleyin 

  

(Bu formu yalnızca makaleler ile birlikte doldurun ve sözleşmeyi iptal etmek istiyorsanız geri gönderin.) 

Alıcı: Vitex Natura, Cantecleerstraat 42, 6217 BX Maastricht, info@vitexnatura-wholesale.com 

  

Ben / biz * paylaşıyorum / hisse (*), aşağıdaki malların (*) satışına ilişkin sözleşmemizi (*) iptal ettiğimi / iptal 

ettiğimizi / verdiğimizi size bildiririz: _________________________________ 

(*) Tarihinde sipariş edildi / (*) tarihinde alındı: _________________________________ 

Sipariş numarası (faturada, makbuzda ve sevkıyat onayında bulunabilir): ________________ 

Soyadı : ___________________________________________________________ 

Adres: __________________________________________________________________ 

Tüketicinin imzası (sadece bu form kağıt üzerinde sunuluyorsa) 

Tarih: ______________________________________________________________________________ 

Cayma hakkı: 14 gün içinde herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeden çekilme hakkına sahipsiniz. İptal süresi, 

sizin tarafınızdan veya sizin tarafınızdan, taşıyıcı olmayan üçüncü bir şahsın fiziksel olarak son maddeye sahip olduğu 

günden 14 gün sonra sona erer. Cayma hakkını kullanmak için, sözleşmeden çekilme kararınızı bize açık bir beyanla 

(örneğin posta veya e-posta ile yazılı olarak) bildirmelisiniz. Bunun için bu iptal formunu kullanabilirsiniz, ancak bunu 

yapmak zorunda değilsiniz. Ayrıca bu formu veya başka bir açıkça formüle edilmiş beyanı e-posta ile 

info@vitexnatura-wholesale.com adresine gönderebilirsiniz. Bu seçeneği kullanırsanız, size derhal iptal talebinizi 

aldığımızı onaylayan bir e-posta göndereceğiz. Son iptal tarihini karşılamak için, cayma hakkınızın kullanımıyla ilgili 

bildiriminizi iptal süresi sona ermeden önce göndermeniz yeterlidir. Ürün ancak iade edilen orijinal ambalajındaki, 

hasarsız ve açılmamış ürün kullanılmadıysa iade edilebilir (ürün kullanılmamış olabilir ve satılabilir durumda olmalıdır; 

müşteri ürünü görebilir ancak mührü kıramaz). ambalajından çıkarın veya kullanın). İade masraflarını kendiniz 

üstlenirsiniz Ürün hasarsız, eksiksiz ve orijinal ambalajında yeterli posta ücreti ile aşağıdaki adrese gönderilmelidir: 

  

Vitex Natura, 

Cantecleestraat 42 

6217BX Maastricht 

  

İptalin sonuçları: Sözleşmeden çekilirseniz, nakliye masrafları da dahil olmak üzere bu noktaya kadar yapılan tüm 

ödemeleri, malların teslim alınmasından itibaren 14 gün içinde derhal alacaksınız. Malları geri alana kadar geri 

ödeme yapmayı bekleyeceğiz. 


