
Köszönjük vásárlását!
Bízunk abban, hogy kínálatunkból 
a sportfelszerelés és a ruházat 
sok örömöt és kiváló élményt nyújt.

A SPORTISIMO csapata

Megeshet az is, hogy az Ön által vásárolt termék nem megfelelő. Mi a teendője?
Egyszerűen kicserélheti, visszaküldheti, vagy reklamálhatja. 

Ezt a következő formában teheti meg:

Küldje vissza a terméket

Az alábbiakban megtalálja az utasításokat a továbblépéshez, beleértve a visszaküldési címet is: 

A termék visszaküldése: 
A kézbesítéstől számítva 14 napon belül küldje vissza a raktár címére számla másolatával

és elállási nyilatkozattal együtt. Ne küldje a csomagot utánvétellel, így nem átvehető.

Árucsere:
A kézbesítéstől számítva 14 napon belül küldje vissza a raktár címére számla másolatával és 

a csereigény bejelentése c. űrlappal együtt. Ne küldje a csomagot utánvéttel, így nem átvehető. 

Reklamáció (2 éven belül a vásárlástól számítva):
 A terméket jól csomagolja be, hogy szállítás során ne sérüljön meg, és csatolja a csomaghoz 

a számlát és a reklamációs lapot is. A kétéves garancia az összes márka összes árujára vonatkozik. 

Az összes dokumentumot megtalálja itt:
www.sportisimo.hu/arucsere-es-visszakuldes

Vevőszolgálat:
eshop@sportisimo.hu
+36 1 550 7359

Visszaküldési
cím a következő: 
SPORTISIMO
Pazonyi út 36 (Tesco épülete)
4400 Nyíregyháza

Újdonság:
A számlát elektronikus 
úton küldjük el.

Tip: 
Őrizze meg a csomag feladószelvényét 
és a küldeményazonosító számot.

Fordítsa 

m
eg a hátoldalra



SPORTISIMO s.r.o.
korlátolt felelősségű társaság, székhelye: Řevnická 170/4, 155 21 Prága 5 - Třebonice, Cseh Köztársaság, KSH-szám:
26194627, bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon C szakasz 78675 lajstromszámon
Tel.: +36-1-550-7359 E-mail: eshop@sportisimo.hu

Árucsere/elállási nyilatkozat iránti kérelem 14 napon belül 

Ezúton kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termékre vonatkozóan:

Rendelésszám: ___________________________ Rendelés dátuma: ___________________________

Fogyasztó adatai: 
Vezetéknév és keresztnév: _____________________________________________________________

Cím: _______________________________________________________________________________

Telefon: _______________________________ E-mail: _____________________________________

Kérjük, a terméket a következő címre küldje vissza: SPORTISIMO, Pazonyi út 36 (Tesco épülete), 4400
Nyíregyháza, legkésőbb az átvételtől számított 14. napon.

Visszaküldés oka: 
☐ Nem egyezik a méret ☐ Észlelt hiba ☐Egyéb
☐ Nem egyezik a leírással ☐ Hibásan elküldött
☐ Nem egyezik a képpel ☐ Nem felel meg az elvárásaimnak

Visszaküldött termék:
Termékszám Terméknév Db Ár

Újrarendelt termék:
Termékszám Terméknév Db Ár

A vételár visszatérítését, beleértve a költségeket, a következő szerint kérem: 

☐ bankszámlaszámra utalás: IBAN ______________________________ SWIFT/BIC:________________

☐ utalás arra a számlára, amiről a rendelés kifizetésre került

Dátum: __________________________________

Aláírás (papíralapú elküldés esetén): _________________________________
SPORTISIMO s.r.o.
korlátolt felelősségű társaság, székhelye: Řevnická 170/4, 155 21 Prága 5 - Třebonice, Cseh Köztársaság, KSH-szám: 
26194627, bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon C szakasz 78675 lajstromszámon
Telefon: … E-mail: …

Árucsere/elállási nyilatkozat iránti kérelem 14 napon belül
Ezúton kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termékre vonatkozóan:

Az áru megnevezése, amelyre az elállási jogát gyakorolja:____________________________________

Rendelésszám/Szerződésszám: _________________________________________________________

Eladás/rendelés dátuma: ______________________________________________________________

Fogyasztó adatai: 
Vezetéknév és keresztnév: _____________________________________________________________

Cím: ____________________________________________________________________________

Telefon: ____________________________________________________________________________

E-mail: _____________________________________________________________________________

A vételár visszatérítését, beleértve a költségeket, a következő szerint kérem: 
☐ bankszámlaszámra utalás: IBAN ______________________________ SWIFT/BIC:________________

☐ utalás arra a számlára, amiről a rendelés kifizetésre került

Kérjük, a terméket a következő címre küldje vissza: …., legkésőbb az szerződéskötéstől számított 14. 
napon.

Visszaküldés oka: 
☐ Nem egyezik a méret ☐ Észlelt hiba ☐ Egyéb ok
☐ Nem egyezik a leírással ☐ Helytelenül elküldött
☐ Nem egyezik a képpel ☐ Nem felel meg az elvárásaimnak

A kérelem kivitelezésének kívánt módja:
Termékszám Terméknév Mennyiség Ár Pénzvisszaküldés/Csere a 

következőre:

Dátum: __________________________________

Aláírás (papíralapú elküldés esetén): _________________________________

SPORTISIMO s.r.o. 
korlátolt felelősségű társaság, székhelye: Řevnická 170/4, 155 21 Prága 5 - Třebonice, Cseh Köztársaság, KSH-szám: 
26194627, bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon C szakasz 78675 lajstromszámon 
Tel.: +36-1-550-7359  E-mail: eshop@sportisimo.hu 

Árucsere/elállási nyilatkozat iránti kérelem 14 napon belül

Ezúton kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termékre vonatkozóan:

Az áru megnevezése, amelyre az elállási jogát gyakorolja:____________________________________

Rendelésszám/Szerződésszám: _________________________________________________________

Eladás/rendelés dátuma: ______________________________________________________________

Fogyasztó adatai:
Vezetéknév és keresztnév: _____________________________________________________________

Cím: ____________________________________________________________________________

Telefon: ____________________________________________________________________________

E-mail: _____________________________________________________________________________

A vételár visszatérítését, beleértve a költségeket, a következő szerint kérem:
� bankszámlaszámra utalás: IBAN ______________________________ SWIFT/BIC:________________

� utalás arra a számlára, amiről a rendelés kifizetésre került

Kérjük, a terméket a következő címre küldje vissza: SPORTISIMO, Pazonyi út 36 (Tesco épülete), 4400
Nyíregyháza, legkésőbb a  kézhezvételtől számított 14. napon.

Visszaküldés oka:
� Nem egyezik a méret � Észlelt hiba � Egyéb ok
� Nem egyezik a leírással � Helytelenül elküldött
� Nem egyezik a képpel � Nem felel meg az elvárásaimnak

A kérelem kivitelezésének kívánt módja:
Termékszám Terméknév Mennyiség Ár Pénzvisszaküldés/Csere a 

következőre:

Dátum: __________________________________

Aláírás (papíralapú elküldés esetén): _________________________________

SPORTISIMO s.r.o.
korlátolt felelősségű társaság, székhelye: Řevnická 170/4, 155 21 Prága 5 - Třebonice, Cseh Köztársaság, KSH-szám:
26194627, bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon C szakasz 78675 lajstromszámon
Tel.: +36-1-550-7359 E-mail: eshop@sportisimo.hu

Árucsere/elállási nyilatkozat iránti kérelem 14 napon belül
 
Ezúton kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termékre vonatkozóan: 

Rendelésszám: ___________________________   Rendelés dátuma: ___________________________ 

Fogyasztó adatai: 
Vezetéknév és keresztnév: _____________________________________________________________

Cím: _______________________________________________________________________________

Telefon: _______________________________ E-mail: _____________________________________

Kérjük, a terméket a következő címre küldje vissza: SPORTISIMO, Pazonyi út 36 (Tesco épülete), 4400
Nyíregyháza, legkésőbb az átvételtől számított 14. napon.

Visszaküldés oka: 
☐ Nem egyezik a méret ☐ Észlelt hiba ☐Egyéb
☐ Nem egyezik a leírással ☐ Hibásan elküldött
☐ Nem egyezik a képpel ☐ Nem felel meg az elvárásaimnak

Visszaküldött termék:
Termékszám Terméknév Db Ár

Újrarendelt termék:
Termékszám Terméknév Db Ár

A vételár visszatérítését, beleértve a költségeket, a következő szerint kérem: 

☐ bankszámlaszámra utalás: IBAN ______________________________ SWIFT/BIC:________________

☐ utalás arra a számlára, amiről a rendelés kifizetésre került

Dátum: __________________________________

Aláírás (papíralapú elküldés esetén): _________________________________

SPORTISIMO s.r.o.
korlátolt felelősségű társaság, székhelye: Řevnická 170/4, 155 21 Prága 5 - Třebonice, Cseh Köztársaság, KSH-szám:
26194627, bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon C szakasz 78675 lajstromszámon
Tel.: +36-1-550-7359 E-mail: eshop@sportisimo.hu

Árucsere/elállási nyilatkozat iránti kérelem 14 napon belül

Ezúton kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termékre vonatkozóan:

Rendelésszám: ___________________________ Rendelés dátuma: ___________________________

 
Fogyasztó adatai:  
Vezetéknév és keresztnév: _____________________________________________________________ 

Cím: _______________________________________________________________________________ 

Telefon: _______________________________   E-mail: _____________________________________ 

 
Kérjük, a terméket a következő címre küldje vissza: SPORTISIMO, Pazonyi út 36 (Tesco épülete), 4400 
Nyíregyháza, legkésőbb az átvételtől számított 14. napon.  
  
Visszaküldés oka:  
☐  Nem egyezik a méret    ☐ Észlelt hiba    ☐ Egyéb 
☐  Nem egyezik a leírással   ☐ Hibásan elküldött  
☐  Nem egyezik a képpel   ☐ Nem felel meg az elvárásaimnak 
 
Visszaküldött termék: 

Termékszám  Terméknév                                       Méret              Ár 
  
 
  
  

Újrarendelt termék: 
Termékszám Terméknév Méret Ár 

    
  

A vételár visszatérítését, beleértve a költségeket, a következő szerint kérem:  

☐ bankszámlaszámra utalás: IBAN ______________________________ SWIFT/BIC:________________

☐ utalás arra a számlára, amiről a rendelés kifizetésre került 

 
Dátum:  __________________________________ 

 
Aláírás (papíralapú elküldés esetén): _________________________________ 
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