
 מוצרים טופס החלפה/החזרה

עדים  צים במקומות המיולמלא את הפרטים הנחוולהדפיס טופס זה  תכשיטים יש  פה/ החזרת  חלך הלצור 
יש   –  נעשה שימוש במוצר  תנאי שלאב וימים מיום קבלתו  14ת/ החזרת מוצר תתאפשר עד לכך. החלפ

 .יל יפ שלנו או במסאוואטהחזרה/החלפה ב המיודעים לתכשיטים של ה לשלוח צילום עדכני

 אופנים:   3ה יכולה להתבצע ב  ההחלפה/ החזר

 * קב(מספר מעעם  – )מהיר  דואר רשום   .1
 **ש"ח 70בית בעלות עד השליח   .2
 יאום מראשחולון בת  75ברח' אילת אית למשרדינו הגעה עצמ  .3

 : רבדואר רשום מהיה כתובת למסירה

   050-7199-050נייד  ,  תכשיטים  פזי פ  זי   –נועה איתן  

 , ישראל 5851201עיר חולון מיקוד    75רחוב אילת  

התכשיטים איתה קיבלת את   בקופסתהימצאותו על המוצר להימסר כשהוא במצבו המקורי הכולל 
להכניס את המוצר( ושתווית המוצר )בטבעות(  )בתוכה יש  מלווה עם כל מוצרום האק הוו  המוצר, שקית 

 . לא הוסרה

 את הפרטים שלהלן:או  אנא מל

 ____ ___ __ ___ _____  נייד:  'טל                          ________ ________פר הזמנה:  מס 

 ר אח  /החזרה   / חלפה ה ב:  ןנת/יאני מעוני                   _______   _ __ ____   פחה:ושם מש שם  
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 מידת 
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 ספת:או הערה נולכל בקשה 

 : תיאור חופשי 

 הבקשה שלך.פר הזמנה ופון נייד, מספחה, מספר טלם משצרף פתק בכתב יד ועליו לרשום: שם ושיש לפיס  במידה ואין לך אפשרות להד

ימי עסקים ובמקרה שהוחלט על ביטול העסקה )החזרת כל מוצרי   14, החזר כספי על הרכישה יינתן עד בכפוף לחוק הגנת הצרכן
(, התשלום יוחזר ללקוח בקיזוז דמי המשלוח ששולמו על שליחת על ידינו בהזמנה שהתווספועל תקן "מתנה"  מוצריםכולל  – הרכישה

 .הנמוך  ₪, לפי   20מסכום העסקה או מערך השירות הכולל, או    5%הפריטים או במידה ולא שולמו דמי משלוח יגבו דמי ביטול בסך  

שקלים ו/או שנרכשו דרך קטגוריית עד   49מחירם פחות מאין החלפה ו/או החזרה על עגילים, טבעות, צמידים שרשראות ושעונים אשר  
 ח. ש”  49

 .משלוח מהצד שלנולקוחה בדמי משלוח על ההבמידה ותבחר הלקוחה בהחלפה דרך דואר רשום לא תחויב *

רגילה שליחות  ,)לבית הלקוח ובחזרה( "שליחות כפולה" השליחות תהייה על תקןת עד הביך שליח בהחלפה דרהלקוחה במידה ותבחר **

או לא במועד ביצוע  "משלוח מוזל" /הטבת “משלוח חינם” הבין אם התקבלש”ח.  70 "שליחות כפולה" הינו מחיר ומכאן ,₪ 35מחירה 

 .יהיה בהתאם לכל הנאמר לעיל ובהתאם למדיניות האתר ובכפוף לתקנון שליח חדש ההזמנה הראשונה הסכום שנדרש לשם הוצאת

 zip2zipjewelry@gmail.comוגם במייל  050-7199-050וואטסאפ ה או בקשה אנחנו פה לשירותכם בלכל שאל


