ПОЛІТИКА ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ І ОБМІНУ ПРОДУКЦІЇ
Політика повернення коштів дозволяє повернути будь-які придбані у Компанії продукти, що підлягають повторному
продажу. Продукти, що входять в Спонсорські набори, будуть повернені з урахуванням діючої знижки.
Як користуватися поверненням коштів:
Період

Політика
повернення коштів
для
Дистриб'юторів

Замовлення скасовано* протягом
14 днів з моменту доставки
Замовлення скасовано протягом
1 місяця з моменту доставки
Замовлення скасовано протягом
1 року з моменту доставки

Повернення
коштів за
покупку

Повернення
ПДВ

Повернення
коштів за
доставку **

100%

×

×

100%

×

90%

×

*Замовлення можна скасувати повністю, або частково (виключаючи системи засобів)
**Витрати на доставку експрес не повертаються.

Період
Політика
повернення коштів
для Клієнтів

Замовлення скасовано* протягом
14 днів з моменту доставки
Замовлення скасовано протягом
3 місяців з моменту доставки

Повернення
коштів за
покупку

Повернення
ПДВ

Повернення
коштів за
доставку **

100%

×

×

100%

×

*Замовлення можна скасувати повністю, або частково (виключаючи системи засобів)
**Витрати на доставку експрес не повертаються.

Зв'яжіться з офісом компанії NU SKIN (по телефону,
факсом або електронною поштою) у встановлені строки
та повідомте про бажання СКАСУВАТИ замовлення.
Ви отримаєте спеціальний номер.
Поверніть придбані продукти назад в Компанію в
термін не більше 14 днів з моменту скасування
замовлення. Зверніть увагу, що Вам доведеться
оплатити всі витрати на доставку.
До коробки з продуктами необхідно докласти отриманий
раніше спеціальний номер відміни замовлення та заяву
на повернення з накладною.
Компанія зробить все можливе, щоб повернути кошти в
максимально короткі терміни, які складуть не більше ніж
14 днів з моменту:



отримання Компанією повернутих продуктів,
або
надання документів, що свідчать про
відправлення Вами продуктів до Компанії.

Політика обміну продукції дозволяє обміняти будь-які продукти, придбані у Компанії, якщо на момент
доставки вони містять які-небудь дефекти або були доставлені помилково.
Як обміняти отримані продукти:
Зв'яжіться з офісом компанії NU SKIN (по телефону, факсом або електронною поштою) протягом 3 місяців і повідомте про бажання провести
ОБМІН отриманих продуктів. Ви отримаєте спеціальний номер на повернення.
Поверніть продукти, які Ви хочете обміняти, назад в Компанію, в термін не більше 14 днів з моменту скасування замовлення.
До коробки з продуктами необхідно докласти отриманий раніше спеціальний номер відміни замовлення та бланк претензії з накладною.
Політика обміну
продукції
Компанія замінить надіслані Вами продукти у найкоротші строки після їх отримання (не більше 14 днів). Якщо отримані продукти буде неможливо
обміняти, Компанія може надати один з наступних варіантів:



Можливість отримати інший продукт.
Повне повернення коштів, витрачених на купівлю продукту.

