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A terméket a kézbesítés napjától számított 14 napon belül visszaküldheti. 

A terméket sértetlen és újként újraértékesíthető állapotban szükséges visszaküldeni, az 

eredeti, sértetlen dobozban, melyen nem szerepelhet cím vagy egyéb feltüntetett információ. 

Javasoljuk a terméket megfelelő módon becsomagolni, és a postai bizonylatot megőrizni 

későbbi reklamáció esetére. Ön nem köteles feltüntetni a visszaküldés okát, viszont ezzel is 

segít szolgáltatásunk javításában. 

Termék visszaküldésének módja (X-el jelölje): 

 Postai úton (3200 Gyöngyös, Mátrai út 8.) 

 Személyesen 

Amennyiben személyesen juttatja vissza a terméket, jelölje X-el, mely Szaküzletünkbe:  

 3200 Gyöngyös, Mátrai út 8. 

 5100 Jászberény, Kossuth út 96. 

 3300 Eger, Cifrakapu u. 162. 

 3300 Eger, Barkóczy u. 13-15. 

 3000 Hatvan, Horváth M. út. 53. 

 3360 Heves, Fő út 19. 

A termék árát személyes visszaküldés esetén az átvétel pillanatában, postai visszaküldés 

esetén pedig 14 napon belül, banki átutalással térítjük meg. Amennyiben Önnek nem felel 

meg a banki átutalás, kérjük, az alábbi űrlapon jelezze. 

Termék(ek) neve: ....................................................................................................... 

Vásárló neve: .......................................................................................................……. 

Megrendelés száma: …………………………………………………………………………………………….. 

Bankszámlaszám:  ...................................................................................................... 

Egyéb közlendő:  ........................................................................................................ 
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A visszaküldés oka (X-el jelölje): 

 A termék hibás  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Más termék érkezett  

 Nem tetszik  

 Fényképen máshogy nézett ki  

 Egyéb: .................................... 

Hibás termék esetén kérjük, írja le a hibát, segítve ezzel szervizes kollégáinkat. 

Kérjük, semmiképpen se küldje a csomagot utánvéttel, így ugyanis nem áll módunkban azt 

átvenni.  

További információk:  

 Tel.:, 06-30-797-7575 

 E-mail: webaruhaz@matra-agro.hu  

Miután átvesszük és feldolgozzuk a visszaküldött terméket, értesítjük Önt a megadott 

időkereten belül. Köszönjük türelmét! 

 

Kelt: ................................................................  

 

 

 

……………………………………………………….. 

Aláírás                                    


