
TELJES VISSZAVÉTELI SZABÁLYZAT (LONG) 

 

- Minden vevőnek a vásárlástól számított 8 munkanapon belül elállási joga van. Az 

elállási jog minden termékre vonatkozik, ami bontatlan, sértetlen és hiánytalan gyári 

csomagolásban érkezik vissza a Hut4Bubs Ltd-hez. A vásárló nem veheti használatba 

és nem bonthatja ki a terméket.  

 

- Ha a Hut4Bubs utazóágyat a vevő használatba vette vagy kibontotta, és nem tudja 

hiánytalan csomagolásban, sérülésmentesen visszajuttatni áruházunk részére, akkor 

nem vállaljuk a termék cseréjét és nincs lehetőség elállásra, ezért azt visszajuttatjuk a 

vásárlónak, saját költségére.  

 

 - Nem vonatkozik az elállási jog az átvétel után megsérült termékekre. 

 

- Amennyiben a Hut4Bubs utazóágyról felbontás során kiderül, hogy bizonyítottan 

sérült vagy hibás, és a sérülés vagy hiba az áru átvételét megelőzően keletkezett, a 

termékre 8 napos cserelehetőséget biztosítunk.  

 

Figyelem! Nem rendeltetésszerű használatból származó hibákért felelősséget 

nem tudunk vállalni és térítésmentes cserére nincs lehetőség. 

 

- A sérülést a reklamációs űrlapon kell igazolni. A reklamációs űrlapra írja fel a 

cserébe kért termék típusát, színét. A számlázással, adminisztrációval kapcsolatos 

adatok kitöltésében a számla nyújt segítséget. A reklamációs űrlapot munkatársunk 

küldi el Önnek a sikeres kapcsolatfelvételt követően.  

 

- Amennyiben hibás termékből adódóan cserére kerül sor, és a visszáru 

feldolgozásakor az adott típusból nincs raktáron, a vevő választhat az alábbi opciók 

közül: 

A, más színben kéri az utazóágyat 

B, mi beszerezzük Önnek a kívánt típust, amely hosszabb időt vehet igénybe 

C, a vásárló a pénzt visszakéri és azt átulaljuk bankszámlájára. 

 

- Hibás termék esetén a cseréből származó többletköltségét a Hut4Bubs Ltd állja. 

 

- Téves rendelés esetén sértetlen csomagolású Hut4Bubs utazóágyakat kicserélünk 

más típusú, illetve más színű modelre.  

 

- Téves rendelés vagy elállás esetén az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban 

felmerült költségek Önt terhelik. 

 

- Utánvéttel és portóval feladott csomagokat nem tudunk elfogadni, ezért kérjük, hogy 

csomagját „kísérőlevél belföldi postacsomaghoz” nyomtatványon értéknyilvánítással 

adja fel. A Hut4Bubs utazóágy személyes cseréjére nincs lehetőség. 

 

- A postán keresztül visszaküldött áru sértetlenségét munkatársunk személyesen 

ellenőrzi és amennyiben a vásárló a pénz visszakérése mellett döntött, a Hut4Bubs 

utazóágy ellenértékét legkésőbb az áru megérkezését követő 30 munkanapon belül 

eljuttatjuk a vevő címére, illetve átutaljuk az általa megadott bankszámlára. 

 



 

- A cserére, elállásra vagy téves rendelésre vonatkozó igényét e-mailben 

(info@hut4bubs.com), telefonon, vagy skype-on indíthatja el. Kérjük vegye fel a 

kapcsolatot munkatársunkkal, aki tájekoztatja a visszavétel pontos menetéről. 

 

Az elállási jog gyakorlására az idevonatkozó 17/1999 (II.5.) Kormányrendeletben 

foglaltak vonatkoznak. 

 

VISSZAVÉTELI SZABÁLYZAT (SHORT) 

 

- Minden vevőnek a vásárlástól számított 8 munkanapon belül elállási joga van. Az 

elállási jog minden termékre vonatkozik, ami bontatlan, sértetlen és hiánytalan gyári 

csomagolásban érkezik vissza a Hut4Bubs Ltd-hez. A vásárló nem veheti használatba 

és nem bonthatja ki a terméket.  

 

 

- Amennyiben a Hut4Bubs utazóágyról felbontás során kiderül, hogy bizonyítottan 

sérült vagy hibás, és a sérülés vagy hiba az áru átvételét megelőzően keletkezett, a 

termékre 8 napos cserelehetőséget biztosítunk.  

 

Figyelem! Nem rendeltetésszerű használatból származó hibákért felelősséget 

nem tudunk vállalni és térítésmentes cserére nincs lehetőség. 

 

- Míg hibás termék esetén a cseréből származó többletköltségét a Hut4Bubs Ltd állja, 

addig téves rendelés vagy elállás esetén az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban 

felmerült költségek Önt terhelik. 

 

- A cserére, elállásra vagy téves rendelésre vonatkozó igényét e-mailben 

(info@hut4bubs.com), telefonon, vagy skype-on indíthatja el. Kérjük vegye fel a 

kapcsolatot munkatársunkkal, aki tájekoztatja a visszavétel pontos menetéről. 

 

Amennyiben további részletekre kiváncsi, a Teljes visszavételi szabályzatban 

megtalálja azokat oldalunkon.  
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