Tisztelt Vásárló!
Ez egy különleges gyártói visszavásárlási ajánlat a Baby Control Digital típusú légzésfigyelő készülékre:
A Baby Control Digital légzésfigyelő készüléket visszavásároljuk Öntől, ha már nincs rá szüksége. Mivel a baba egyéves
koráig a hirtelen légzésleállás reális veszély, ezért az ajánlatunk csak a vásárlást követő 13. hónapban érvényes.
Megkímélt, nem rongálódott, működőképes készüléket a NETTÓ vételár 50 % -án megvesszük Öntől, ha a készülék nem
régebbi 13 hónapnál, és felkínálja nekünk eladásra.
Ez egy lehetőség, természetesen nem kötelező élni vele. Ha el akarja adni az egyéves készülékét, nem kell bajlódnia
vele, mi azonnal kifizetjük a vásárláskori (új készülék) nettó vételárának felét, de legfeljebb a vásárláskor irányadó áraink
nettó árának az 50 %-át: http://www.babycontrol.hu/legzesfigyelo_ar.php
Az új készülékének árát és vásárlás idejét számlával, blokkal, vagy annak másolatával kell igazolnia, ezért kérjük, hogy
azt őrizze meg!
A visszavásárlás lebonyolításához csupán ki kell töltenie az alábbi adásvételi megállapodást, és a készüléket a
megállapodással el kell juttatnia vagy a székesfehérvári szervizünkbe (a szállítás költségét nem tudjuk vállalni):
Baby Control szerviz:
Taritax kft. (Adószám: 13633318-2-07)
8000 Székesfehérvár, Tarnócai u. 18/D
tel.: +36 70 274-9229
Az így visszavásárolt készülékeket felújítjuk, és arra rászoruló intézményeknek adjuk, vagy csökkentett áron ismét
megvásárolhatóvá tesszük.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adásvételi megállapodás
Eladó eladja a tulajdonát képező …............. típusú (pl. BC-200), ….............. gyári számú Baby
Control légzésfigyelőjét Vevőnek. Az eladási ár …............ Ft (az eredeti nettó ár 50%-a), amit
Eladó készpénzben, egy összegben átvett (bankszámlára utalás esetén ezt az utalás banki kivonata
igazolja).
Vevő és Eladó ezt követően semmilyen követelést nem támaszt egymással szemben.
Eladó (az Ön adatai):
Neve:
Címe:
Adószáma:
Bankszámla száma (csak akkor, ha erre a számlára kéri a kifizetést):
Vevő:
neve: Taritax kft.
Posati címe, ahova a készüléket küldje: 8000 Székesfehérvár, Tarnócai u. 18/D.
Székhely (NEM postai cím!): 8000 Székesfehérvár, Király sor 30.
Adószáma: 13633318-2-07
Eladó (Ön) aláírása:
Eladás dátuma:

Vevő (Taritax kft.) aláírása:

