
Életre szóló garancia

Életre szóló garancia: ha bármilyen minőségbeli probléma merülne 
fel a megvásárolt fehérneműddel kapcsolatosan,  

lehetőséget nyújtunk arra, hogy bármikor visszacseréld!*

* A termék kizárólag ugyanarra vagy helyettesítő termékre cserélhető. Amennyiben a csere során nem a sloggi EverNew kollekcióból választ, a 
választott termékre már nem vonatkozik az örök garancia. Pénz visszatérítés nem lehetséges! A csere csak az EverNew kollekciót forgalmazó 

országokban lehetséges! Az “EverNew” garancia nem befolyásolja a jogszabályon alapuló szavatossági és jótállási igényeket, és csak a vásárlás 
helyén, országában lehet érvényesíteni! A Triumph International (Budapest) Kft. és az EverNew garanciaprogramban garanciát vállaló és a csere-
terméket biztosító Inter-Triumph Marketing GmbH fenntartja a jogot, hogy a garanciát csak az arra jogosultak számára biztosítsa. Amennyiben a 
garanciára érkező igény nem megfelelő, azaz nem felel meg a jelen dokumentumban foglalt valamennyi feltételnek, úgy azt bármikor elutasítja.  

A cseregarancia címke nem sokszorosítható, és a csere során csak a forgalmazó által létrehozott, eredeti címke fogadható el! 

** A  termékcsere akár 30 napig is eltarthat

Visszaküldés
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1. Töltsd ki, majd 
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alábbi dokumentumot
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Guarantee

1A87SK
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2. Küldd el a kicserélni 

kívánt terméket a kitöltött 

nyomtatvánnyal és  

garancia kártyával együtt 

az alább megadott címre

Return

Guarantee
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Customer Service

3. Küldünk 

helyette egy új 

terméket**



Név
Cím
Város
Megye    Irányítószám

Szeretnék egy új terméket kapni (válaszd ki a megfelelőt):

(A megegyező szín nem garantált!)

Email
Telefonszám

Szín

Méret

TAI

MAxI

BrAzIl  AlSó

MIdI

MINI

HIPSTEr

Fehér
Fekete/sötét szín
Mindegy

Ugyanazt a terméket 
szeretném 

A sloggi kínálatából egy 
megegyező terméket 
szeretnék választani

(Válaszd ki a megfelelő darabot)

MINI

MAxIMIdI

TAITANGA

Szín

Méret

(A dobozban található személyes garanciakártyán 
található 16 jegyű számsor)

Garancia szám

- --

A csere oka

1. Túl nagy
2. Túl kicsi
3. Nem tetszik a színe
4. Nem tetszik az anyaga
5. Anyag probléma
6. Modell probléma
7. Foszlás

8. Fakulás
9. Hibás derékrész
10. Hibás varrás
11. Nem illeszkedik jól
12. Kényelmetlen
13. Egyéb

Van kérdésed?
Telefonszám: +36 23 511 420
E-mail cím: info@triumph.hu

EvErnEw – CSErÉrE JOGOSÍTÓ ADATLAP

5. Tedd egy dobozba a cserélendő sloggi terméket, 
mellékeld a kitöltött cserére jogosító nyomtatványt 
és a személyes garancia kártyát. ragaszd rá a 
Cseregarancia Címkét a csomag külsejére, és küldd 
el egy megbízható postaszolgálattal. 

Ide írd a saját címedet

ragaszd fel a cseregarancia címkét a csomag tiszta felületére

CSErEGArAnCiA CÍmkE

Triumph International (Budapest) Kft
2046 Törökbálint depo
Magyarország Pf. 85

1. vásárló elérhetősége 

2. Jelöld be a visszacserélni kívánt terméket (a modell megjelölésével), és a probléma okát

3. A csere módja:

4. További megjegyzések

Méret



Név
Cím
Város
Megye    Irányítószám

Email
Telefonszám

- --

MErEVíTő NÉlKülI 
MEllTArTó

KörMErEVíTőS 
MEllTArTó

TrIKó

Szín

Méret

(A dobozban található személyes garanciakártyán 
található 16 jegyű számsor)

Garancia szám

A csere oka

1. Túl nagy
2. Túl kicsi
3. Nem tetszik a színe
4. Nem tetszik az anyaga
5. Anyag probléma
6. Modell probléma
7. Foszlás

8. Fakulás
9. Hibás derékrész
10. Hibás varrás
11. Nem illeszkedik jól
12. Kényelmetlen
13. Egyéb

Van kérdésed?
Telefonszám: +36 23 511 420
E-mail cím: info@triumph.hu

EvErnEw – CSErÉrE JOGOSÍTÓ ADATLAP

1. vásárló elérhetősége 

2. Jelöld be a visszacserélni kívánt terméket (a modell megjelölésével), és a probléma okát

Szeretnék egy új terméket kapni (válaszd ki a megfelelőt):

(A megegyező szín nem garantált!)

Szín

Méret

Fehér
Fekete/sötét szín
Mindegy

Ugyanazt a terméket 
szeretném 

A sloggi kínálatából egy 
megegyező terméket 
szeretnék választani

(Válaszd ki a megfelelő darabot)

3. A csere módja:

Méret

MErEVíTő NÉlKülI 
MEllTArTó

KörMErEVíTőS 
MEllTArTó

TrIKó

4. További megjegyzések

5. Tedd egy dobozba a cserélendő sloggi terméket, 
mellékeld a kitöltött cserére jogosító nyomtatványt 
és a személyes garancia kártyát. ragaszd rá a 
Cseregarancia Címkét a csomag külsejére, és küldd 
el egy megbízható postaszolgálattal. 

Ide írd a saját címedet

ragaszd fel a cseregarancia címkét a csomag tiszta felületére

CSErEGArAnCiA CÍmkE

Triumph International (Budapest) Kft
2046 Törökbálint depo
Magyarország Pf. 85
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Megye    Irányítószám
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- --

5. Tedd egy dobozba a cserélendő sloggi terméket, 
mellékeld a kitöltött cserére jogosító nyomtatványt 
és a személyes garancia kártyát. ragaszd rá a 
Cseregarancia Címkét a csomag külsejére, és küldd 
el egy megbízható postaszolgálattal. 

Ide írd a saját címedet

ragaszd fel a cseregarancia címkét a csomag tiszta felületére

CSErEGArAnCiA CÍmkE

Triumph International (Budapest) Kft
2046 Törökbálint depo
Magyarország Pf. 85

Van kérdésed?
Telefonszám: +36 23 511 420
E-mail cím: info@triumph.hu

EvErnEw – CSErÉrE JOGOSÍTÓ ADATLAP

1. vásárló elérhetősége 

2. Jelöld be a visszacserélni kívánt terméket (a modell megjelölésével), és a probléma okát

(A dobozban található személyes garanciakártyán 
található 16 jegyű számsor)

Garancia szám

A csere oka

1. Túl nagy
2. Túl kicsi
3. Nem tetszik a színe
4. Nem tetszik az anyaga
5. Anyag probléma
6. Modell probléma
7. Foszlás

8. Fakulás
9. Hibás derékrész
10. Hibás varrás
11. Nem illeszkedik jól
12. Kényelmetlen
13. Egyéb

Szeretnék egy új terméket kapni (válaszd ki a megfelelőt):

(A megegyező szín nem garantált!)

Szín

Méret

Fehér
Fekete/sötét szín
Mindegy

Ugyanazt a terméket 
szeretném 

A sloggi kínálatából egy 
megegyező terméket 
szeretnék választani

(Válaszd ki a megfelelő darabot)

3. A csere módja:

Méret

4. További megjegyzések
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