
   מדיניות יציאה

"זכות ביטול

 
 עומדת לך הזכות לבטל חוזה זה תוך ארבעה עשר ימים מבלי לתת כל סיבה.

 
 תקופת הביטול הינה ארבעה עשר ימים מהמועד בו אתה או צד שלישי בשמך, שאינו הספק,

מחזיק בסחורה.
 

כדי לממש את זכות הביטול שלך, עליך להודיע .eShopWorld c/o U.Sלנו בכתובת הבאה:  
Direct E-Commerce Limited, 3rd Floor, The Concourse Building, 100-115 Airside
Business  Park,  Swords,  County  Dublin,  K67  NY94  Ireland,  email

info@eshopworld.comלהשתמש רשאי  כך, אתה  לשם  זה.  מחוזה  לצאת  החלטתך  על   )
בטופס הביטול לדוגמה המצורף, אולם אינך מחוייב לעשות זאת - תוכל גם למלא ולשלוח באופן
אלקטרוני את טופס ביטול החוזה או הצהרה ברורה אחרת באתר האינטרנט שלנו )קישור לטופס
"ביטול החזרת סחורה" יימצא בדוא"ל אישור ההזמנה ו/או בדוא"ל אישור שליחת ההזמנה שלך[.
בדואר )למשל  דיחוי  כזה ללא  ביטול  אישור על קבלת  לך  נשלח  זו,  אם תשתמש באפשרות 

אלקטרוני(.
 

על מנת לעמוד בתקופת הביטול די שתשלח את ההודעה על מימוש זכות הביטול לפני תום  
תקופת הביטול

 
 השלכות הביטול

 
 אם תבטל את החוזה נחזיר לך את כל התשלומים שקיבלנו ממך, כולל עלויות משלוח )למעט
עלויות נוספות הנובעות מכך שבחרת סוג משלוח אחר מאשר המשלוח הסטנדרטי הנוח ביותר
המוצע על ידינו( , ללא דיחוי מיותר ולא יאוחר מתוך ארבעה עשר ימים מהיום בו קיבלנו את
ההודעה על ביטול חוזה זה. לצורך החזר זה, נשתמש באותם אמצעי תשלום שהשתמשת בהם
בעסקה המקורית, אלא אם הוסכם עמך במפורש אחרת; בשום מקרה לא תחויב בעמלות בגלל

החזר זה.
 

 אנו רשאים לסרב להחזיר לך כסף עד להחזרת הסחורה אצלנו או עד שסיפקת הוכחה שהחזרת
את הסחורה, המוקדם מביניהם.

 
 עליך להחזיר או למסור את הסחורה באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתוך ארבעה עשר ימים
מהיום בו הודעת לנו על ביטול חוזה זה בפנינו. המועד האחרון יתקיים במקרה שתשלח את

הסחורה לפני תום התקופה של ארבעה עשר ימים.
 

 אתה תישא בעלויות ישירות של החזרת הסחורה, למעט אם קיבלת תווית ייעודית או תווית משלוח
.eShopWorldמשולם מראש מ-
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 עליך לשלם עבור כל אובדן ערך של המוצר רק אם אובדן ערך זה נבע מטיפול בסחורה שלא
למטרת בדיקת איכותו, מאפייניו ותפקוד המוצר

טופס יציאה לדוגמה

אם ברצונך לבטל את החוזה, אנא מלא טופס זה והחזר אלינו לכתובתנו הבאה:
  

  eShopWorld  c/o  U.S.  Direct  E-Commerce  Limited,  3r  Floor,  The  Concourse
Building,  100-115  Airside  Business  Park,  Swords,  County  Dublin,  K67  NY94

Ireland, email info@eshopworld.com.
 

 - אני/אנו )*( מודיעים בזאת כי אני/אנו )*( מבטלים את חוזה המכירה שלי/ שלנו )*( של הסחורה
הבאה )*(.

 
 - הוזמן בתאריך )*(/התקבל בתאריך )*(.

 
 - שם הצרכן.

 
 - כתובת הצרכן

 
 - חתימת הצרכן )רק אם הודעה זו היא טופס נייר(:

 
 - תאריך
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