ÁRUVISSZAKÜLDÉSI ŰRLAP
Amennyiben bármilyen okból elégedetlen a vásárolt termék(ek)kel, 30 napon belül visszaküldheti. A kézhezvételtől számított
30 napon belül postára adott, eredeti állapotában visszaküldött terméket visszavesszük, annak értékében a *készlettől függően, méret
cserét, pénzvisszafizetést, vagy levásárolható utalványt biztosítunk.
A VISSZAKÜLDÉSHEZ KÉRJÜK KÖVESSE AZ ALÁBBI EGYSZERŰ LÉPÉSEKET:
1.)
Jelen űrlapot figyelmesen töltse ki. Ügyeljen a rendelésszám megadására, amelyet a rendelés visszaigazoló e-mail
üzenet fejlécében talál. Nagyon fontos, hogy az áruvisszaküldési
űrlapot a visszaküldött csomaggal együtt juttassa vissza hozzánk,
megkönnyítve számunkra a gyorsabb feldolgozást.
2.)
Kérjük győződjön meg arról, hogy a visszaküldendő termék(ek) megfelelnek-e a visszaküldési feltételeknek.
3.)
A terméke(ke)t gondosan csomagolja vissza a megjelölt
termékvisszaküldési címre.
Tartsa meg a visszaküldött csomag követési számát, hogy a csomagja biztosan elérjen hozzánk. A meg nem érkezett csomagokért felelősséget nem vállalunk.

4.)
A termék(ek) visszaküldése és szállítási költsége minden
esetben a vevő felelőssége. A visszáru postaköltségét az eu.sugarbirdfashion.com kizárólag sérült vagy tévesen küldött áru esetén állja.
5.)
Amint a visszáru megérkezik, a termék(ek)et megvizsgáljuk, hogy ugyanolyan állapotban van(nak)-e, mint kiszállításkor,
és amennyiben a termék megfelel a kritériumoknak, megkezdjük
a visszaküldés feldolgozását, e-mailben értesítjük, illetve az eredeti fizetési módon visszatérítjük az összeget 14 napon belül.
További információkért vagy segítségért kérjük látogasson el
az eu.sugarbirdfashion.com honlapunkra, vagy írjon nekünk az
onlinestore@sugarbird.com e-mailcímre.

ÁRUVISSZAVÉTEL FELTÉTELEI:
SUGARBIRD fenntartja a jogot a visszáru elutasítására, amennyiben az alábbi feltételeknek nem felel meg:

• ELTÁVOLÍTHATÓ

RUHA PLOMBA: Minden megvásárolt
Sugarbird termék egy eltávolítható plombával kerül kézbesítésre.
Visszaküldés esetén a plombának sértetlenül, a ruhán kell lennie!
• Rendelkezik az eredeti címkékkel, tartozékokkal

• A termék használatlan, sérülésmentes és mosatlan
• A visszáru nem foltos és nem szennyezett
• A csomag a kézhezvételtől számított 30 napon belül feladásra
került
VISSZAKÜLDÉS OKA:

TERMÉKVISSZAKÜLDÉSI CÍM:

Nem tetszik a termék
A termék hibás

SUGARBIRD KFT.

Kifogásolható minőség

EU.SUGARBIRD.COM

Érkezéskor a csomag sérült volt

1036 Budapest, Lajos utca 126-130.

Rossz méret

Magyarország

Más terméket kaptam

VÁSÁRLÓ NEVE:

RENDELÉSI SZÁM:
MÉRETCSERE *készlettől függő

TERMÉK NEVE:

VISSZATÉRÍTÉS MÓDJA:

(Ide írja be a visszaküldött termék nevét)

(Válassza ki mi a szándéka a visszaküldött termékkel)

pénzvisszafizetés

utalvány

csere

pénzvisszafizetés

utalvány

csere

pénzvisszafizetés

utalvány

csere

(Amennyiben méretcserét
választott ide írja a kért méretet)

MEGJEGYZÉS:

Amennyiben utánvéttel fizetett kérjük adja meg az alábbi adatokat:
SZÁMLAVEZETŐ BANK NEVE:_________________________________
AZ ÖN BANKSZÁMLASZÁMA:
Feladás dátuma:

-

-

-

Aláírás: ________________________________

Sugarbird Kft., 1036 Budapest, Lajos utca 126-130. | onlinestore@sugarbird.com | www.sugarbird.com

RETURN FORM
RETURN: If you are not completely satisfied with your merchandise, you can return it to us within 30 days. The merchandise must be
returned within 30 days after delivery in the original, unworn condition. We can offer you money refund, voucher or size exchange, if available.

RETURN GUIDELINES:
1.)
Please fill out the refund form correctly. Be sure to enter
the correct order number, found in the confirmation email header.
Make sure to return this form with your return, to make the refund
process easier and faster.
2.)
Please make sure that the return product(s) are in
compliance with the return conditions.
3.)
Your product(s) should be carefully packaged and sent
back to our return address. Keep the tracking number of your
return package so your package will surely reach us. We are not
responsible for any undelivered package.

4.)
Shipping costs incurred for returns are the responsibility
of the customer. Only defective items or wrong items received will
be reimbursed for shipping return packages.
5.)
Once we receive the returned package, we will inspect
the item(s) and review your order and form to confirm eligibility
for refund. If refund criteria is met, we will issue a refund within
14 days back to the account you used to make your original
purchase.
For more information or assistance, please visit us at
eu.sugarbirdfashion.com or email us at onlinestore@sugarbird.com.

CONDITIONS OF REFUND:
SUGARBIRD reserves the rights to refuse returns if the following conditions are not met:

• REMOVABLE SEAL: all Sugarbird products are delivered with
a removable seal. In case of return, the seal must be intact
on the garment.
• the product has all original labels and accessories

• the product is unworn, undamaged and unwashed
• the product is not stained and contaminated
• the package returned within 30 days after the delivery

REASON OF RETURN:

RETURN ADDRESS:

Don’t like the product
Damaged product

SUGARBIRD KFT.

Poor quality

EU.SUGARBIRD.COM

Parcel damaged on arrival

H-1036 Budapest, Lajos utca 126-130.

Received a wrong size

Hungary

Incorrect item received

NAME:

ORDER NUMBER:

PRODUCT NAME:

REFUND TYPE:

SIZE CHANGE*

(Fill in the form with the name of the returned product)

(choose the desired refund type)

(if you wish to change the product
size, please mark the desired size
below) *subject to availability

refund

voucher

size change

refund

voucher

size change

refund

voucher

size change

COMMENT:

If you paid by cash on delivery, please let us know the following details:
NAME OF YOUR BANK:_________________________________
IBAN:
SWIFT CODE:

Date:

-

-

Signature: ______________________________

Sugarbird Kft., H-1036 Budapest, Lajos utca 126-130. | onlinestore@sugarbird.com | www.sugarbird.com

