
VISSZÁRU/PÉNZ VISSZATÉRÍTÉSI ÉS TERMÉKCSERE IRÁNYELVEK 
 

A Visszáru és pénzvisszatérítési irányelvek lehetővé teszik a közvetlenül a Vállalattól vásárolt, kereskedelemben újraértékesíthető 

bármely termék visszaküldését.   Az üzleti csomag keretében vásárolt termékek esetében a kedvezményes árat térítjük vissza.  

 

Visszáru és 

pénz-

visszatérítési 

irányelvek 

Üzletépítők 

számára 

 

Időtartam 
Pénz 

visszafizetés 

Áfa vagy egyéb 

előre kifizetett 

adó visszatérítése 

Eredeti szállítási 

költség 

visszatérítése** 

Megrendelés törlése* a kiszállítás 

napjától számított 14 napon belül 
100% × × 

Megrendelés törlése a kiszállítás 

napjától számított 1 hónapon belül 
100% ×  

Megrendelés törlése* a 

megrendelés napjától számított 1 

éven belül 

90% ×  

*A megrendelés törölhető teljes mértékben vagy részlegesen.    

**Az expressz szállítás felára nem tartozik bele. 

A visszatérítés igénylésének menete:  

 

 

Vegye fel a kapcsolatot a helyi Nu Skin irodával (telefonon, 

faxon vagy e-mailben) a fent meghatározott 

időintervallumok keretében és tájékoztassa munkatársainkat, 

hogy rendelését TÖRÖLNI kínálja. Ezt követően kapni fog 

egy referenciaszámot.  

 

 

 

A visszaküldeni kívánt termékeket a termék lemondásától 

számított, legfeljebb 14 napon belül küldje vissza a 

Vállalatnak.  Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szállítási 

költség Önt terheli. 

 

 

 

A csomagban tüntesse fel a kapott referenciaszámot, 

valamint üzletépítői azonosítóját. 

 

 

 

A Vállalat a lehető leghamarabb visszatéríti Önnek pénzét, 

de legkésőbb 14 napon belül, miután 

 

 megkapta a visszaküldött termékeket, vagy 

 Ön bizonyítékkal szolgált a termék 

visszaküldéséről. 

 

Visszáru és 

pénz-

visszatérítési 

irányelvek 

Vásárlók 

számára 

 

*A megrendelés törölhető teljes mértékben vagy részlegesen.    

**Az expressz szállítás felára nem tartozik bele. 

Időtartam 
Pénz 

visszafizetés 

Áfa vagy egyéb 

előre kifizetett 

adó visszatérítése 

Eredeti szállítási 

költség 

visszatérítése** 

Megrendelés törlése* a kiszállítás 

napjától számított 14 napon belül 
100% × × 

Megrendelés törlése a 

megrendelés napjától számított 3 

hónapon belül 

100% ×  

 A termékcsere irányelvek  lehetővé teszik a közvetlenül a Vállalattól rendelt termékek cseréjét, amennyiben azokat 

helytelenül vagy hibásan küldték. 

 

 

Termékcsere 

irányelvek 

A termékcsere igénylési folyamata:  

 

 

A vásárlási dátumtól számított 3 hónapon belül vegye fel a kapcsolatot a helyi Nu Skin irodával (telefonon, faxon vagy e-mailben) és tájékoztassa 

munkatársainkat, hogy rendelését CSERÉLNI kínálja. Ezt követően kapni fog egy referenciaszámot.   

 
A cserélni kívánt termékeket a termék lemondásától számított, legfeljebb 14 napon belül küldje vissza a Vállalatnak.   

 

A csomagban tüntesse fel a kapott referenciaszámot, valamint üzletépítői azonosítóját.  

 

 

A termékek átvétele után a Vállalat a lehető leghamarabb kicseréli a termékeket (legkésőbb 14 napon belül). Amennyiben a termékcsere nem lehetséges, a 

Vállalat a következőképp járhat el:  

 egyéb termékvásárlásra felhasználható kredit vagy 

 a termékvásárlás összegével megegyező teljes pénz visszafizetés  
 

 


