
MÉRETCSERE NYOMTATVÁNY 
 

Tájékoztatás a csere feltételeiről lehetőségekről   

Ha a megrendelt gyűrű(k) mérete nem megfelelő, semmi gond! A Crystal Qveen Jewelry webshopja kicseréli 

neked a tökéletes méretre. Ha az átvételtől számított 20 napon belül jelzed nekünk e-mailben, jogosult vagy 

kicserélni a nem megfelelő méretű gyűrűt/gyűrűket.  

Nincs más dolgod, mint az ékszert/ékszereket, a vásárlást igazoló számlával és minden kiegészítőjével együtt, 

dobozban postai csomagként vagy futárral visszajuttatni a webshopunk postázási címére. A gyűrű(k) 

visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek téged terhelnek, így az utánvétes küldeményeket 

sajnos nem áll módunkban átvenni. Kiemelten ügyelj a gyűrű(k) kifogástalan állapotban való visszaküldésére, 

ugyanis csak a teljesen új, hordatlan állapotú, sérülés- és foltmentes gyűrű(k) cseréjét tudjuk garantálni. A 

küldemény webshopunkhoz történő beérkezését követően, a visszaküldött gyűrűt/gyűrűket megvizsgáljuk. Erre 

az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség [például, hogy a visszaküldött 

gyűrű(k) sérült(ek), vagy hiányos(ak)]. 
 

Méretcsere szolgáltatás díja   

Amennyiben a cserélni kívánt gyűrű(k) súlya és ára azonos az általad újonnan választottéval, akkor nem 

számítunk fel a cserére díjat. Azaz a méretcsere szolgáltatása ingyenes, csak a futárszolgálat díját kell 

megfizetned felénk utalással vagy utánvétellel a futárnál. Amennyiben kisebb súlyú, és árú az újonnan 

választott gyűrű(k), akkor azok átvételétől számított 30 napon  belül visszautaljuk a különbözetet a számládra. 

Viszont ha nagyobb súlyú, és árú az újonnan választott gyűrű(k), akkor pedig felénk utalással vagy utánvétellel a 

futárnál tudod kiegyenlíteni a különbözetet.  
 

A futárszolgálat díja   

A szállítási költség Magyarországra 1.601 Ft + az utánvétel díja 985 Ft.  
 

A méretcserélés menete  

1. A következő e-mail címre jelezd felénk a cserélési szándékodat, hogy ellenőrizni tudjuk van-e készleten: 

info@crystalqveen.com 

2. A visszaküldésre szánt gyűrűt/gyűrűket csomagold vissza az eredeti csomagolásába. 

3. Ezt a dokumentumot nyomtasd ki és töltsd ki. 

4. A gondosan becsomagolt gyűrűt/gyűrűket dobozban a kitöltött Méretcsere Nyomtatvánnyal, eredeti 

számlájával és minden kiegészítőjével együtt add fel nekünk postai csomagként a webshopunk kizárólagos 

postázási címére (személyes átadásra nincs lehetőség): 

Crystal Qveen Limited 

Hungary 4440 Tiszavasvári, 

Hétvezér utca 18/4. 

5. Amint visszaérkezett a küldemény, megvizsgáljuk a gyűrű(k) állapotát és ha kifogástalannak találjuk, akkor 

lehetőleg 30 napon belül küldjük a kicserélt méretű gyűrűt/gyűrűket. A futárszolgálat díját – és amennyiben 

különbözet merül fel – felénk utalással vagy kézbesítéskor kell utánvétellel a futárnak az utánvétel díjával 

együtt kifizetni. 
 

Alulírott kérem a gyűrű(k) cseréjét az alábbiakban kitöltött adatok szerint 
 

Megrendelés időpontja:   

Átvétel időpontja:   

Rendelés azonosító:   Termék cikkszám:   

Vevő neve:   

Vevő címe:   

Számlavezető bank neve:   

Számlavezető bank címe:   

Számlatulajdonos neve:   

BIC/SWIFT:   

IBAN bankszámlaszám:   

Rendelt gyűrű(k)  1. Gyűrű mérete   2. Gyűrű mérete   

Kért cseregyűrű(k)  1. Gyűrű mérete   2. Gyűrű mérete   

Dátum:   Aláírás: 

  

 

nemzetközi 

(Amennyiben rendeltél 2. Gyűrűt) 


