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KAUBATAGASTAJA

KAUBA ANDMED

KAUBA TAGASTUSLEHT

KAUBATAGASTAJA
Nimi Nimi

Kuupäev, allkiri Kuupäev, allkiri

Tagastuse otsus

KAUBA VÕTTIS VASTU JA KONTROLLIS ÜLE
Nimi

Kuupäev ja allkiri

1. Tagastatavad kaubad võetakse vastu ainult koos käesoleva tagastuslehega.
2. Tagastused vaadatakse üle 14 päeva jooksul alates kaupade vastuvõtmise kuupäevast.
3. Tagastava kauba pakend peab olema puhas ja terve. Rikutud, määrdunud, monteerimis jälgedega või pakendita tooteid tagasi ei võeta! Toote

 sobivust tuleb kontrollida enne paigaldamist!
4. Tellija poolt valesti tellitud kaupu (v.a. eritellimused) on võimalik hüvitada 100%-i ulatuses. Kaupu saab tagastada 14 päeva jooksul alates arve

väljastamisest. Kui arve väljastamisest on möödas rohkem kui 14 päeva, siis tagastakse kauba hinnast 80%. Kaupu mille müügist on möödas rohkem
 kui 60 päeva tagasi ei osteta.

5. Tellija võib tagastada kuni 8% tellitud kaupade mahust, kui tagastakse üle 8%, siis arvestakse tagastamisel 8% ületavast summast 20% maha.
6. Eritellimuse korras tehasest tellitud tooteid (laoprogrammi mittekuuluvad tooted) tagasi ei osteta.
7. Inter Cars Eesti OÜ poolt tehtud eksimuse korral hüvitatakse kaup 100 %-liselt eeldusel, et kaup ja selle pakend ei ole rikutud.

TAGASTUSE VASTUVÕTJA

KAUBA ANDMED

Muu põhjus (kirjeldus)

Toote kood Arve number Kogus Valesti 
tellitud

Valesti 
saadetud

Kataloogi 
viga

Muu 
põhjus Korpus
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Muu põhjus (kirjeldus)

Toote kood Arve number Kogus Valesti 
tellitud

Valesti 
saadetud

Kataloogi 
viga

Muu 
põhjus Korpus

Tartu
E21 Müügiesindus 
Tähe 127
Tel. 664 7935

Narva
E41 Müügiesindus
Puuvilla 34
Tel. 664 7934

Tallinn
E12 Müügiesindus
Peterburi tee 90F
Tel. 664 7939

Tallinn
E11 Müügiesindus
Akadeemia tee 78
Tel. 664 7920

Pärnu
E31 Müügiesindus
Savi 17
Tel. 664 7933

INTER CARS EESTI OÜ, Osmussaare 4, 13811 Tallinn, Eesti, Reg. kood 12766718
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