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Hoş geldin

JOSE URDANETA

Decathlon Hesap Numaran

2092140210768

GİRİŞ SAYFASI 

PROFİLİM 

MAĞAZAM 

SİPARİŞLERİM 

ÇIKIŞ YAP 

İade numarası: 622024

Sipariş numarası: TUR7755423

Ürünler: BOTTLE MH100 INSULATED 25OZ WIDE BLACK TEK BEDEN - Referans 4266687 - Adet : 1

Gönderim sebebi: Defolu ürün
İade Tutarı: Değişim : Beden TEK_BEDEN

MNG Kargo iade kodu: 311 661 024

Aras Kargo iade kodu: 101 190 704 09 25

İade adresi: Ekol Lotus Tesisi - Decathlon Projesi Şekerpınar Mahallesi Fevzi Çakmak Cad. No:100 Üst Kat A Kapısı 41420 Çayırova -
Kocaeli / Alıcı Adı: www.decathlon.com.tr / Geri gönderileriniz için müşteri kodunu vermeniz ve gönderi üzerine iade ya da sipariş
kodunuzu yazmanız yeterli olacaktır. İADE KODLARI: Aras Kargo: 1011907040925 , MNG Kargo: 311661024 (Faturasız veya irsaliyesiz
işlem yapılmayacaktır. Faturanız ile Decathlon mağazalarından da sadece değişim yapabilirsiniz!)

Genel satış kuralları gereği istediğiniz gönderim şeklini seçmekte özgürsünüz. Talebinizi açtıktan sonra ürünleri faturası ile birlikte aşağıdaki adrese Aras
ya da MNG Kargo ile ücretsiz gönderebilirsiniz. \"eFinans Bilgilendirme\" konulu gelen mailde e-arşiv faturanız yer alıyor, çıktısını kullanabilirsiniz ya da
paketin içerisinden çıkan sevk irsaliyenizle gönderim sağlayabilirsiniz.
Ücretsiz iade veya değişimden yararlanmak için MNG veya Aras Kargo ile gönderimi sağlamalısınız. (sipariş oluşum aşamasındaki kargo bedelinin iadesi
gerçekleşmeyecektir ) 
Ürünler orjinal kutu veya ambalaja sahip olduğu durumlarda iade veya değişimlerin aynı kutu veya ambalajda gönderilmesi zorunludur (�tness aletleri -
kutu, gözlük- gözlük kabı, saat- kutu vb. ) 
Ürün depomuza ulaşana kadar sizin sorumluluğunuzdadır. 
İade veya değişim koşullarına uymayan (eksik, hasarlı, kullanılmış, etiketi kesilmiş vb ) gönderiler değiştirilmeyecek ya da iade alınmayacaktır.

Faturasız veya irsaliyesiz işlem yapılmayacaktır. Faturanız ile Decathlon mağazalarından da sadece değişim yapabilirsiniz. Geri gönderileriniz için
müşteri kodunu vermeniz ve gönderi üzerine iade ya da sipariş kodunuzu yazmanız yeterli olacaktır.

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

YAZDIR 

İADE VEYA DEĞİŞİM
GERİ
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