Alpha-Stim AID
60 napos Visszavásárlási Garancia
A 60 napos Visszavásárlási Garancia érvényesítéséhez kérjük, töltse ki, és írja alá a
következő dokumentumot.
A Vásárló
Vásárló Neve: ______________________________________________________________________
Címe:

______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Elérhetőségei: Telefon: ______________________ Email: ______________________________________
Alpha-Stim AID sorozatszáma: _______________________________
Az Eladó:

WellZone KFT
1118 Budapest
Rétköz utca 49/A II/2.

1. Ez a szerződés a Vevő és az Eladó között jön létre, tárgya egy darab új Alpha-Stim
AID készülék. A szerződés akkor lép életbe, ha a Vevő a 60 napos Visszavásárlási
Garancia idején belül nem elégedett a termékkel, és élni szeretne a garancia adta
lehetőséggel. A Vevő elfogadja, hogy az eladó értékcsökkenési díj címen, valamint
az elhasznált fogyóanyagok ellenértékeként bruttó 42,800,- forintot számol fel. A
visszavásárlás feltétele, hogy a Vevő megfeleljen az alább leírt kondícióknak.
2. A termék visszaszállításának költsége a Vevőt terheli.
3. A Visszavásárlási Garancia kizárólag a WellZone KFT-től vásárolt termékre
érvényes.
4. A WellZone Kft által felajánlott Visszavásárlási Garancia 60 naptári napon belül
érvényesíthető, kezdő időpont a WellZone KFT által a Vásárló részére kiállított
számla dátuma.
5. A visszavásárlási igényt postai levélben, a WellZone Kft székhelyére (1118.

Budapest, Rétköz utca 49/A II/2.), vagy emailben a WellZone KFT hivatalos email
címére (medistim@wellzone.hu) kell megküldeni a 60 napos határidőn belül.
6. Ezen szerződés feltételei a következők:
a. A Vásárlónak az Alpha-Stim AID készüléket a javasoltak szerint kell

alkalmaznia a 60 nap alatt. A Vevőnek ki kell töltenie, és a

Visszavásárlási igénnyel együtt vissza kell küldenie a Napi Kezelési
Napló c. dokumentumot, melyet honlapunkról tud letölteni.
b. Az eszközt az eredeti csomagolásában kell visszaküldeni, minden

alkatrésszel és fogyóeszközzel együtt, függetlenül attól, hogy azok
használva voltak, vagy sem. Az eszköznek tökéletesen működő,
visszazárható, értékesíthető állapotban kell lennie.

c. A Vevőnek írásban kell rögzítenie és csatolnia a visszavásárlási igény okát,
valamint minél részletesebben leírni, hogy miként használta az eszközt, és
milyen eredményeket/változásokat ért el. Ezt a Napi Kezelési Programmal
együtt kell elküldeni az Eladó részére.
d. A Vevőnek jelölnie kell az állapotot, melynek kezelésére az Alpha-Stim AID
készüléket alkalmazta, továbbá az időponto(ka)t, amikor a forgalmazótól
segítséget kért a kezelésekkel/hatékonyság növelésével kapcsolatban.
7. A Vásárló elismeri, hogy az Alpha-Stim AID a Vásárló kizárólagos tulajdona, így
sérülések, megsemmisülés, vagy lopás, elveszítés esetén a Vásárlót terheli
minden felelősség.
8. A WellZone Kft fenntartja magának a jogot, hogy elutasítsa a Visszavásárlási
Garancia igénylést, amennyiben bármilyen jellegű visszaélést gyanít.
9. A Vásárló elfogadja, hogy a termék árából bruttó 42.800,- Ft levonásra kerül, mely
a fogyóeszközök pótlását, valamint az értékcsökkenést fedezi.
A WellZone KFT a Visszavásárlási Garanciát jóhiszeműen, saját költségén teszi
lehetővé, és teljes mértékben elvárja a Vásárlótól, hogy időt szánjon rá, hogy
megossza velünk a kezelési módot, melyet az eszköz használatakor alkalmazott.
Amennyiben a Vásárlónak nehezére esik az eszközt alkalmazni, és láthatóan nem ér
el pozitív eredményeket a használatával, úgy elvárjuk, hogy a legrövidebb időn belül
keressen meg bennünket szakmai támogatásért és tanácsért:
Telefonon: 06 20 324 3842
Emailben: medistim@wellzone.hu
A fent nevezett kondíciókat elfogadom.

Kelt:________________________ Dátum:______________________________________________
Aláírás:___________________________Név nyomtatott betűvel: ________________________________

