PRAVIDLÁ NA VRÁTENIE PEŇAZÍ A VÝMENU TOVARU
V zmysle Pravidiel na vrátenie peňazí je možné vrátiť akékoľvek komerčne znovu predateľné produkty, ktoré boli zakúpené
priamo od Spoločnosti. Za produkty, ktoré boli predané ako súčasť Obchodného balíčka, bude vrátená zľavnená nákupná cena.
Postup na získanie vrátenia peňazí:
Obdobie

Pravidlá
na vrátenie
peňazí pre
Distribútorov

Zrušenie objednávky* do 14 dní
od dátumu dodania
Zrušenie objednávky do 1
mesiaca od dátumu dodania
Zrušenie objednávky do 1 roka od
dátumu nákupu

Vrátenie
nákupnej ceny

Vrátenie
predplatenej DPH
alebo inej dane

Vrátenie
prvotných
nákladov
za dopravu**

100%

×

×

100%

×

90%

×

Zašlite vrátené produkty späť Spoločnosti do 14 dní
od dátumu zrušenia objednávky. Náklady na doručenie
vrátenej zásielky si hradíte sami.

*Objednávka môže byť zrušená úplne alebo čiastočne.
**Nezahŕňa dodatočné náklady za expresné doručenie. Počiatočné náklady na doručenie sa vrátia iba v prípade
úplného zrušenia objednávky.

Pravidlá
na vrátenie
peňazí pre
Zákazníkov

Obdobie
Zrušenie objednávky*
do 14 dní od dátumu dodania
Zrušenie objednávky
do 3 mesiacov od dátumu nákupu

Kontaktujte vaše miestne zastúpenie spoločnosti Nu Skin
(telefonicky, faxom alebo e-mailom) v rámci stanovenej
lehoty a informujte ich o vašom rozhodnutí ZRUŠIŤ
objednávku. Následne obdržíte referenčné číslo.

Vrátenie
nákupnej ceny

Vrátenie
predplatenej DPH
alebo inej dane

Vrátenie
prvotných
nákladov
za dopravu**

100%

×

×

100%

×

Nezabudnite vyznačiť získané referenčné číslo + vaše Nu
Skin ID číslo.
Spoločnosť vám vráti peniaze čo najskôr to bude možné,
najneskôr však do 14 dní za podmienky, že:
•
•

obdržala späť vrátené produkty alebo
ste predložili doklad o tom, že produkty boli
odoslané späť na vrátenie.

*Objednávka môže byť zrušená v celosti alebo čiastočne.
**Nezahŕňa dodatočné náklady za expresné doručenie. Počiatočné náklady na doručenie sa vrátia iba v prípade
úplného zrušenia objednávky.

V zmysle Pravidiel na výmenu tovaru je možné vymeniť akékoľvek produkty zakúpené priamo od Spoločnosti,
ktoré boli nesprávne zaslané alebo boli poškodené.
Postup na výmenu tovaru:
Kontaktujte vaše miestne zastúpenie spoločnosti Nu Skin (telefonicky, faxom alebo e-mailom) do 3 mesiacov od dátumu nákupu a informujte ich
o vašom rozhodnutí ZRUŠIŤ objednávku. Následne obdržíte referenčné číslo.
Zašlite produkty na výmenu späť Spoločnosti do 14 dní od dátumu zrušenia objednávky.

Pravidlá
na výmenu
tovaru

Nezabudnite vyznačiť získané referenčné číslo + vaše Nu Skin ID číslo.
Spoločnosť vymení produkty hneď po ich spätnom doručení (najneskôr však do 14 dní). Ak výmena produktov nebude uskutočniteľná, Spoločnosť vám
poskytne:
• kredit na nákup ďalších produktov alebo
• vrátenie plnej nákupnej ceny.

