
GERİ İADE/PARA İADESİ & DEĞİŞTİRME POLİTİKALARI 
 

Geri İade & Para İadesi Politikaları şirketten direk olarak satın alınan ve ticari olarak tekrar satılabilir durumdaki tüm 

ürünlerin geri iadesine izin vermektedir. Bir İş Kitinin parçası olarak satılan ürünlerin para iadesi indirimli ödenen fiyat 

üzerinden gerçekleştirilecektir.  

 

Distribütörler 
için Geri İade 

& Para İadesi 

Politikaları  

 

Süreç 

Satış 

fiyatının 

iadesi 

KDV ve diğer 

vergilerin iadesi 

İlk teslim 

ücretlerinin 

iadesi** 

Teslimat tarihinden itibaren 14 

gün içerisinde siparişin iptali* 
100% × × 

Teslimat tarihinden itibaren 1 

ay içerisinde siparişin iptali* 
100% ×  

Satın alım tarihinden itibaren 1 

yıl içerisinde siparişin iptali 
90% ×  

*Sipariş tamamen ya da kısmen iptal edilmelidir.    

**Hızlı teslimat için temin edilen ücreti içermez. 

Para iadesi için işlemler:  

 

 

Belirlenen süreçlerde Yerel Nu Skin Ofisinizle iletişime 

geçerek (telefon, faks yada eposta ile) siparişinizin İPTAL 

kararını bildiriniz. Bu durumda bir referans numarası teslim 

alacaksınız.  

 

 

 

Siparişinizi iptal ettiğiniz tarihten itibaren 14 gün 

içerisinde iadeye söz konusu ürünleri şirkete geri gönderiniz. 

Gönderi ücretleri sizler tarafından karşılanmalıdır.  

 

 

 

Teslim aldığınız referans numaranızı ve Nu Skin ID 

numaranızı kutunun üzerine ekleyiniz. 

 

 

 

Şirket, aşağıdaki şartlar gerçekleştikten itibaren 14 gün 

içerisinde mümkün olan en kısa zamanda para iadenizi 

gerçekleştirecektir:  

 

 gönderilen ürünlerin teslim alımı, veya 

 ürünleri gönderdiğinize dair bir kanıtı şirkete 

sunmanız durumu. 
 

Müşteriler 
için Geri İade 

& Para İadesi 

Politikaları 

 

*Sipariş tamamen ya da kısmen iptal edilmelidir.    

**Hızlı teslimat için temin edilen ücreti içermez. 

Süreç 
Satış fiyatının 

iadesi 

KDV ve diğer 

vergilerin iadesi 

İlk teslim 

ücretlerinin 

iadesi** 

Teslimat tarihinden itibaren 14 

gün içerisinde siparişin iptali* 
100% × × 

Satın alım tarihinden itibaren 3 

ay içerisinde siparişin iptali 
100% ×  

 Değiştirme Politikası, şirketten doğrudan satın alınan; yanlış gönderilen ya da hatalı ürünlerin değiştirilmesine 

olanak tanımaktadır. 

 

 

Değiştirme 

Politikası 

Ürün Değişimi için gerekli işlemler:  

 

 
Satın alım tarihinden itibaren 3 ay içerisinde yerel Nu Skin Ofisiniz ile iletişime geçerek (telefon, faks ya da eposta ile) onları ÜRÜN 

DEĞİŞTİRME kararınızdan haberdar edin. Bu durumda bir referans numarası teslim alacaksınız.   

 
Siparişinizi iptal ettiğiniz tarihten itibaren 14 gün içerisinde değişime tabii olan ürünleri Şirkete gönderiniz.  

 
Teslim aldığınız referans numarasını ve Nu Skın ID numaranızı kutuya ekleyiniz.  

 

 

Şirket; ürünleri teslim aldıktan sonra (ve en geç 14 gün içerisinde) ürünleri değiştirecektir. Eğer değişim uygun değilse, Şirket sizlere aşağıdaki 

olanakları sağlayabilir:  

 diğer ürünleri satın alabilmeniz için kredi, veya 

 satın alım fiyatının tamamının iadesi. 
 

 


