
 

 !   בעיקר עכשיו   קודם כל תודה   – היי יקירה  

 # thethirdeyefashionנשמח אם תתייגי אותנו באינסטגרם או בפייסבוק     – אהבת את הפריטים  

 טופס החזרות והחלפות

 לצורך הזמנת שליח liat@thethirdeye.co.ilבמייל  שר עם שירות הלקוחותקוליצור  למלא את הפרטים בטופס שי

 :הזמנהמספר  תאריך ההזמנה:

 תאריך החזרה: שם מבצעת ההזמנה:

 דוא"ל: מספר טלפון: 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------
  -חזרות  ה 

 ף )ולתאם הגעת שליח לאיסובצרוף טופס החזרות מלא     liat@thethirdeye.co.il ייל במחזרת הפריט יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות לה
  סניפים ה לא ניתן להחזיר לשאר  או החזרה לחנות המפעל בראשון לציון ) בשני המקרים יש לתאם במייל (   ( ₪  53 נההיהחוזר   ות המשלוח על

 יום מתאריך קבלתו.  14עד  חדשה הקולקציה  הפריט מיתן להחזיר נ

 מתאריך קבלתו.  מיםי   7עד  פריט בסוף עונה ניתן להחזיר  

 ומסיכות אף ופה לא ניתן להחזיר. , מוצרי עץ ממוחזרגרביונים

ובתנאי שמחיר  בניכוי דמי המשלוח  האתר עם תווית מקורית וללא פגיעה/שימוש במוצר מחסניל  יגיעהחזר כספי יתבצע רק לאחר שהפריט 
 .₪ לפי תקנות הגנת הצרכן   50הרכישה של המוצר הינו מעל  

 - חלפות ה  

 . יש למלא את הספח  .1

 . תיאום המשלוחים קשר בטלפון לגבי ההחלפה ועמך בהגעת הפריט אנו נצור  .2

 . פניה מוקדמת וקבלת אישור במייל משירות לקוחות אתרניתן להחליף בסניפי הרשת ללא לא  .3

 - חזר כספי ה 

 ם באתר . תנאיובכפוף ל מחסני האתר ימי עסקים ממועד הגעת הפריט ל  5החזר כספי יתבצע בתוך  .1

ממחיר    5%בעת ביטול עסקה במועד החוקי הקבוע בתקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה( העוסק רשאי לגבות דמי ביטול שלא יעלו על  .2
 .₪, לפי הנמוך  100המוצר או מערך השירות, או 

 PAYהחזר כספי של  (  בוצע לכרטיס אשראי ממנו בוצעה העסקה, )במידה והעסקה בוצעה בתשלומים, כך יתבצע גם ההחזרההחזרה ת .3

PAL   יתבצע רק דרך זיכוי החשבון שלPAY PAL  . 
 ן החזרה כספי, אלא יונפק קוד קופון חדש לשימוש נוסף . קופון /או זיכוי איבמקרה של החלפת פריט שנרכש באמצעות  .4

 אין אפשרות לזכות כרטיס דיירקט ועל כן לבעלי הכרטיס זה יונפק קוד קופון לאתר להזמנה הבאה. .5

 .  לא יתבצע החזר כספי אלא קופון לרכישה באתר ₪ 50בפריטים שעלותם פחותה מ  .6

 סיבת ההחזרה: החלפה/ החזרה: קוד פריט: 

   

   

   

   

mailto:liat@thethirdeye.co.il
mailto:liat@thethirdeye.co.il

