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Számlaösszeg 31 490,00 Ft
áfával :
24 795,28 Ft + 27% ÁFA 6 694,72 Ft

Számla

Az összeget már kifizette.

Amennyiben előfordul, hogy a számlán szereplő tétel nem található a kiszállított csomagban, a hiányzó tételt külön csomagban 
adtuk fel. Ha teljes rendelése a jövő héten sem érkezik meg, kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.

Üdvözlettel: 
A zooplus Ügyfélszolgálat csapata

A zooplus a bio-állateledelek eladására tanúsítvánnyal rendelkezik. A bevizsgáló ill. tanúsító cég:

Prüfgesellschaft ökologischer Landbau mbH
DE-ÖKO-007

Mennyiség Cikkszám megnevezés Egységár 
(bruttó) Ft

Érték 
(bruttó) Ft

ÁFA

1 605921.1 Mézeskalácsházikó kaparófa létrával - Sötétbarna 31 490,00 31 490,00 27%
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Elállási jog
Önnek 14 napon belül joga van indoklás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár 
le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, e szerződésre vonatkozó elállási szándékáról egyértelmű nyilatkozatban köteles (például postán 
vagy elektronikus úton küldött levél útján) értesíteni bennünket (zooplus SE, Sonnenstr. 15, 80331 München, Deutschland
/Németország, telefon: +36 184 80 320, www.zooplus.hu/contact). Ön határidőn belül gyakorolja elállási jogát, ha a 14 napos 
időszak lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Visszaküldés
Az áru egyszerű és költségmentes visszaküldése érdekében kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal:
Telefon: +36 184 80 320, hétfőtől péntekig 8:00 – 18:00 óra között, www.zooplus.hu/contact

Kérjük, hogy az árut ne utánvéttel küldje vissza. A visszaküldéshez eljuttatunk Önnek egy előre bérmentesített, csomagra 
ragasztandó címiratot. Túlsúlyos vagy túlméretes, csomagként nem szállítható áru esetén gondoskodunk annak otthonában történő 
felvételéről. Mindehhez ismertesse velünk a visszaküldendő termék pontos megnevezését, valamint az arról kiállított számla számát!

A visszaküldést érintő utólagos módosítási igények közlése céljából kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal! Ügyfeleink 
csomagban mellékelt megkereséseit raktárunk munkatársainak nem áll módjában figyelembe venni.


