
PRAVIDLA VRÁCENÍ A VÝMĚNY 
 

 

Pravidla Vrácení a Výměny umožňují vrátit jakékoli produkty schopné opětovného prodeje, které byly zakoupeny přímo od 

společnosti. Peníze za produkty prodané jako součást Obchodního balíčku budou vráceny ve výši zvýhodněné ceny. 

 

Pravidla pro 

Vrácení a 

Výměnu pro 

Distributory 

 

Období 
Vrácení 

kupní ceny  

Vrácení 

předplaceného 

DPH a jiné daně 

Vrácení 

prvotních 

nákladů na 

doručení** 

Objednávka byla zrušena* do 

14 dnů ode dne doručení 
100 % × × 

Objednávka byla zrušena do 

1 měsíce ode dne doručení 
100 % ×  

Objednávka byla zrušena do 

1 roku od data nákupu 
90 % ×  

*Objednávka může být zrušena zcela nebo částečně.     
**To nezahrnuje doplňkové náklady na expresní doručení. Původní náklady na doručení jsou vráceny pouze v 

případě úplného zrušení objednávky. 

Jak postupovat, abyste získali peníze zpět:  

 

 

Kontaktujte svou místní kancelář Nu Skin (telefonicky, 

faxem nebo e-mailem) v rámci stanoveného období a 

informujte ji o svém rozhodnutí objednávku ZRUŠIT. 

Následně obdržíte referenční číslo.   

 

 

 

Zašlete produkty, které chcete společnosti vrátit 

nejpozději do 14 dní ode dne, kdy jste vaši 

objednávku zrušili. Upozorňujeme, že poplatky za 

doručení budou muset být hrazeny vámi.  

 

 

 

Do balíčku vložte referenční číslo, které jste obdrželi + 

vaše Nu Skin ID číslo.  

 

 

 

Společnost vám náhradu proplatí co nejdříve, 

nejpozději však do 14 dnů poté, co:  

 

• obdrží vrácené produkty, nebo 

• poté co prokazatelně prokážete, že jste 

produkty zpět  poslali. 
 

Pravidla pro 

Vrácení a 

Výměnu pro 

Zákazníky 

 

*Objednávka může být zrušena zcela nebo částečně.     

**To nezahrnuje doplňkové náklady na expresní doručení.  Původní náklady na doručení jsou vráceny pouze v 
případě úplného zrušení objednávky. 

Období 
Vrácení 

kupní ceny  

Vrácení 

předplaceného 

DPH a jiné 

daně 

Vrácení 

prvotních 

nákladů na 

doručení** 

Objednávka byla zrušena* do 

14 dnů ode dne doručení 
100 % × × 

Objednávka byla zrušena do 

3 měsíců od data nákupu 
100 % ×  

 Pravidla pro výměnu umožňují vyměnit jakékoli produkty zakoupené přímo od společnosti, které byly chybně 

zaslány nebo byly kazové.  

 

 

Pravidla pro 

výměnu 

produktu 

Jak postupovat, abyste mohli produkt vyměnit:   

 

 
Kontaktujte svou místní kancelář Nu Skin (telefonicky, faxem nebo e-mailem) do 3 měsíců od data nákupu a informujte o svém rozhodnutí 

objednávku ZMĚNIT. Následně obdržíte referenční číslo.    

 
Zašlete společnosti produkty, které chcete vyměnit nejpozději do 14 dní ode dne, kdy jste vaši objednávku zrušili.  

 
Do balíčku vložte referenční číslo, které jste obdrželi + vaše Nu Skin ID číslo.   

 

 

Společnost produkty vymění, jakmile je obdrží (nejpozději však do 14 dní). V případě, že výměna není možná, může společnost poskytnout:   

• kredit, který má být použit na nákup dalších produktů, nebo 

• plnou náhradu kupní ceny.  
 

 


