
 

VISSZAKÜLDÉSI ŰRLAP 

 

 
A MEGRENDELÉS DÁTUMA:  A MEGRENDELÉS SZÁMA: 

 

MENNYISÉG A CÍKK SZÁMA A CÍKK NEVE OK SZÁMA A VISSZAKÜLDÉS OKAI 

    
1 – TÉVES CÍKK 

    2 – SÉRÜLT CÍKK 

3 – ROSSZ MINŐSÉGŰ 
    

4 – NEM FELEL MEG 

    5 – NEM MEGFELELŐ MÉRETŰ 

    6 – MÁS:   

     

     

 

NÉV: VEZETÉKNÉV: 

CÍM (TELEPÜLÉS, UTCA): 

TRANZAKCIÓS SZÁM*: DÁTUM: ALÁÍRÁS: 

* Utánvétes fizetés esetén a visszatérítés a tranzakciós számlájára történik. Kérjük, csak a tranzakciós számlára történő visszatérítés esetén töltse ki. 
 

Vissza szeretnél küldeni valamit? Ne aggódj, a visszaküldés egyszerű! Töltsd ki ezt az űrlapot, és küld vissza a nem megfelelő terméket/termékeket (eredeti 
állapotukban). A visszaküldött termék/termékekért a vételárat az eredeti fizetőeszközre kapod. Kövesd az alábbi lépéseket a megrendelés kézhezvételétől 
számított 14 napon belül. Az árut nem szabad utánvéttel feladni, különben a visszatérítést megtagadjuk. 

 
 

1. A fent felsorolt visszaküldött termék/termékek mellett válaszd ki a visszaküldés okát. 
2. Nagyon fontos, hogy a kitöltött űrlapot a visszaküldött termékkel/termékekkel együtt a csomagba mellékeled, hogy az átvételtől 

számított 48 órán belül feldolgozhassuk visszaküldésed. 
3. A csomagot a Packeta bármely átvevőhelyén adhatod fel. A következő linken találod őket: https://www.packeta.hu/atvevohelyek . Az 

átvételi ponton az alkalmazottnak elmondod a 8 számjegyű visszaküldési kódot, (nézd a példát: „95493396”). A csomag átadása után 
kapsz egy nyugtát. Az átvevőhely munkatársa a kód alapján létrehoz egy címkét, és felragasztja a csomagra. 

4. Kérjük, őrizd meg a szállítási bizonylatot mindaddig, amíg meg nem erősítjük, hogy visszaküldésed feldolgozásra került. 
5. A visszaküldés akár 10 munkanapot is igénybe vehet (kivéve a hétvégéket és az ünnepnapokat), amíg visszaérkezik hozzánk. Amikor a 

visszaküldési folyamat befejeződött, e-mailben értesítünk. 

     6. A visszatérítés az eredeti fizetési mód szerint történik. Az utánvét kivételével a vételár visszakerül a bankszámládra. 
 

Figyelem: Minden terméket eredeti állapotában kell visszaküldeni: sértetlen, nem használt, az eredeti csomagolásban, a gyártó 
utasításaival és címkéivel. Címke nélküli termékeket nem fogadunk el. Higiéniai okokból kozmetikumokat, piercing ékszereket és 
fehérneműt nem fogadjuk el. A fürdőruha sem küldhető vissza, ha a higiéniai csíkot eltávolítottad. 
Bővebb információért vagy segítségért látogasson el: https://www.jessyss.hu/visszakuldesek weboldalunkra. 
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