
 מדיניות החזרת מוצרים, קבלת החזר והחלפה
 

 מכירה חוזרת אשר נרכש ישירות מהחברה. -מאפשרת להחזיר כל מוצר בר מדיניות ההחזרות וקבלת ההחזרים

 מוצרים שנמכרו כחלק מערכת עסקים יוחזרו על פי המחיר המופחת ששולם עבורם.

 
מדיניות החזרות 

 החזרוקבלת 
 למפיצים

 

 תקופה
החזר של 

 מחיר הרכישה

החזר של מע"מ 
או כל מס אחר 

 ששולם

החזר של עלויות 
המשלוח 

 **המקוריות

יום  14תוך  *ההזמנה בוטלה
 ממועד האספקה

100% × × 

תוך חודש אחר  ההזמנה בוטלה
 ממועד האספקה

100% ×  

תוך שנה אחת  ההזמנה בוטלה
 ממועד הרכישה

90% ×  

*The order may be cancelled entirely or partially.    

**It does not include the supplementary costs for express deliver. 

  :התהליך לקבלת החזר

 

 

)באמצעות הטלפון, הפקס   Nu Skinצרו קשר עם משרדי 
או הדואר האלקטרוני( במהלך פרק הזמן שנקבע והודיעו 

את ההזמנה. אתם תקבלו  לבטללהם על החלטתכם 

 מספר סימוכין.
 

 

 

שלחו את המוצרים אותם אתם מבקשים להחזיר אל 
יום מהמועד שבו ביטלתם את  14 -לא יאוחר מהחברה 

 . שימו לב שדמי המשלוח חלים עליכם.הזמנתכם

 

 

 

ציינו את מספר הסימוכין שקיבלתם ואת מספר הזיהוי 
 בתוך הקופסה. Nu Skin -שלכם ב

 

 

 

החברה תחזיר לכם את הכסף בהקדם האפשרי ובכל 
 יום לאחר: 14 -מקרה, לא יאוחר מ

 

 שהיא קיבלה את המוצרים שהוחזרו, או 

  אתם סיפקתם ראיות לכך ששלחתם את המוצרים
 בחזרה.

 

מדיניות החזרות 
 וקבלת החזר

לקוחותל  

 

    ניתן לבטל את ההזמנה במלואה או בחלקה.*

 אינו כולל את העלויות הנוספות למשלוח אקספרס.**

 תקופה
החזר של 

 מחיר הרכישה

החזר של מע"מ 
או כל מס אחר 

 ששולם

החזר של עלויות 
המשלוח 
 **המקוריות

יום  14תוך  *ההזמנה בוטלה
 ממועד האספקה

100% × × 

חודשים  3תוך  *ההזמנה בוטלה
 ממועד הרכישה

100% ×  

 מוצר שנרכש ישירות מהחברה, אשר נשלח בטעות או שהוא פגום.מאפשרת להחליף כל  מדיניות ההחלפה 

 

 

 מדיניות החלפה

  התהליך לקבלת החלפה:

 

 
את  להחליףממועד הרכישה והודיעו להם על החלטתכם  חודשים 3תוך  )באמצעות הטלפון, הפקס או הדואר האלקטרוני(   Nu Skinצרו קשר עם משרדי 

   ההזמנה. אתם תקבלו מספר סימוכין.

 
  יום מהמועד שבו ביטלתם את הזמנתכם. 14 -לא יאוחר משלחו את המוצרים אותם אתם רוצים להחליף אל החברה 

 
 בתוך הקופסה. Nu Skin -ציינו את מספר הסימוכין שקיבלתם ואת מספר הזיהוי שלכם ב

 

 

 

  אם ההחלפה אינה אפשרית, החברה עשויה לספק:יום לכל היותר(.  14החברה תחליף את המוצרים ברגע שהיא תקבל אותם )ותוך 

 זיכוי בו תוכלו להשתמש לשם רכישת מוצרים אחרים, או 

 .החזר מלא של מחיר הרכישה 
 

 


