
A(z)                                      számú rendelés reklamációs űrlapja

Hogyan járj el helyesen?
Reklamáció, visszaküldés vagy szerződéstől való elállás esetén kérjük az űrlap kitöltését, és az űrlapon feltüntetett áruval történő 
visszaküldését. 

Termék neve Darabszám

1.

2.

3.

4.

Ha az áru sérült állapotban érkezett, készíts képeket a csomagolásról és az áruról. A képeket küldd el 2 napon belül a kisokos@bonami.hu e-mail 
címre. E nélkül mi sem tudjuk megreklamálni az árut a beszállítónknál.

Ellenőrizd, hogy a fenti listában kiválasztott árut visszaküldöd (még a szerződéstől való elállás esetén is) vagy reklamálod. Az Indoklás 
oszlopban töltsd ki a reklamáció vagy visszaküldés okát (elég a számot beírni).

1. - Reklamáció (sérült áru)

2. - Reklamáció (hibás áru)

3. - Reklamáció (nem felel meg a leírásnak)

4. - Visszaküldés (nem ezt rendeltem)

5. - Visszaküldés (hiányos áru)

6. -  Szerződéstől való elállás (indoklás nélkül) *

7. -  Szerződéstől való elállás (nem felel meg az elvárásoknak, egyéb)* 

Kérjük az alábbi információk ellenőrzését, vagy hiányzó adat esetén annak megadását, hogy a visszaküldést problémamentesen fel tudjuk 
dolgozni. 

Az áru (a 365 napon belül, sértetlen csomagolásban történő visszaküldés esetén) a kitöltött, aláírt űrlappal együtt az alábbi címre küldendő.

Ez felgyorsítja a kérés feldolgozását. NE küldd a csomagot utánvéttel! Az így visszaküldött csomagok visszakerülnek a feladóhoz, és 
feleslegesen meghosszabítják a reklamáció időtartamát.

Bonami ID 1915, Frogman s.r.o., Környei út 44, 2800 Tatabánya

* Fogyasztóként a szerződéstől való elállást nem kell megindokolni. A vevőnek 14 nap áll rendelkezésére, hogy 
indoklás nélkül visszavonja a vételi szerződést. 

A visszafizetéshez az eladó ugyanazokat a fizetési adatokat használja, amiket a vásárló az eredeti tranzakcióban használt fel - amennyiben az eladó másként nem rendelkezik. A vásárló kérésére a pénzösszeg a 
bankszámlára kerül visszautalásra. Az eladó jogosult a vevő által visszaküldött áru visszafizetésére, ha az áru visszakerül hozzá, és a vevő is beleegyezik, valamint nem jár számára további költségekkel. Készpénzes fizetés 
esetén a vevő, az üzleti feltételekkel és a panasztételi eljárással egyetértve beleegyezik, hogy a pénzösszeg az ezen az űrlapon szereplő bankszámlára kerül visszautalásra.  

Bankszámlaszám:

Áru rendelésének dátuma: 

Áru átvételének dátuma (dátum, amikor megkaptam az árut):

Vásárló utóneve és vezetékneve:

Kapcsolattartási cím: 

Dátum: Aláírás:

E-mail: Telefón:

Visszaküldés Reklamáció Indoklás (lásd 2. pont)

kisokos@bonami.hu

www.bonami.hu

Az ügyfelek személyes adatainak kezelését az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) és a Törvénygyűjtemény 
110/2019 számú, a személyes adatok kezeléséről szóló módosított törvénye szabályozza.


