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BEMER-partnerként itt rögzítheti érdeklődője megrendelését, majd online megrendelőlapunkra, a „BEMER-tesztre”
viheti át.
üzletpartner száma

üzletpartner neve

BEMER Pro

BEMER Classic

Számlázási cím (potenciális ügyfél)

Szállítási cím (ha eltér a számlázási címtől)

Cég neve:

Cég neve:

Keresztnév:

Keresztnév:

Vezetéknév:

Vezetéknév:

Utca / házszám:

Utca / házszám:

Irányítószám:

Irányítószám:

Ország:

Ország:

Telefonszám (kérdés esetén):

Telefonszám (kérdés esetén):

E-mail cím:

Adószám (ha van):

Hely:

Dátum:

üzletpartner aláírása

Ügyfél aláírása

ZÁRÓ INFORMÁCIÓK

Miután az érdeklődő megrendelését átvitték a „BEMER-teszt” online megrendelőlapra, az érdeklődő megrendelésvisszaigazolást, valamint előlegfizetési számlát kap a teszt- és feldolgozási díjakról. A számlaösszeg beérkezése után az
adásvételi szerződés megkötöttnek minősül, és elküldjük a kiválasztott BEMER-készüléket. A vételár teljes kifizetéséig a
készülék a BEMER Int. AG tulajdonában marad.
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A következő BEMER-készüléket szeretném kipróbálni:
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BEMER-TESZTELÉS

Igen tisztelt Érdeklődő!
Örülünk, hogy a BEMER-t és a BEMER-tesztprogramot választotta. Az alábbiakban ismertetjük a programot és annak
menetét. Ezáltal jól tájékozott lesz, és egészen a lényeges dolgokra koncentrálhat: saját egészségére, jó közérzetére
és arra, hogy a BEMER milyen szerepet játszhat ebben.
MI A BEMER-TESZTPROGRAM?

A BEMER-tesztprogrammal lehetőséget kap arra, hogy egy BEMER-készüléket a végleges megvásárlás előtt nyolc
hétig kipróbáljon. Tesztelés céljára kizárólag a BEMER Pro-készlet és a BEMER Classic-készüléket áll rendelkezésre új
készülékként az eredeti szállítási terjedelemben, kiegészítő tartozékok nélkül. Ha a teszt után megvásárolja a készüléket,
akkor a tesztopcióért csupán a kezelési díjat fizeti, és a teszt díját levonjuk a teljes vételárból. Amennyiben úgy dönt,
hogy nem vásárolja meg a készüléket, akkor csak a teszt díját és a kezelési díjat kell kifizetnie. A tesztet természetesen a
nyolchetes tesztfázisban bármely tetszőleges időpontban megszakíthatja; a teszt- és a kezelési díjat ebben az esetben
nem térítjük vissza.

BEMER Pro
Kezelési díj

BEMER Classic

99,- EUR

99,- EUR

Tesztelés

800,- EUR

600,- EUR

Összköltség
Tesztszakasz

899,- EUR

699,- EUR

4.429,- EUR
– 800,- EUR
= 3.629,- EUR

3.149,- EUR
– 600,- EUR
= 2.549,- EUR

Fennmaradó ár
átvétel esetén
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HOGYAN ZAJLIK LE A BEMER-TESZT?

1. Az Önt támogató BEMER-partner bejelenti Önt a BEMER-tesztprogramra.
2. Ön megrendelés-visszaigazolást és előlegszámlát kap.
3. Az előleg beérkezése után az szerződés megkötöttnek minősül, és elküldjük Önnek a BEMER-készüléket. BEMER-

HA MEGTARTJA A KÉSZÜLÉKET

BEMER-partnere a tesztfázisban és természetesen azt követően is foglalkozni fog Önnel. Nyolc hét letelte után a
készülék átvettnek minősül – ebben az esetben nincs más dolga, mint kifizetnie a vételárhátralékot.
HA A KÉSZÜLÉKET VISSZA AKARJA ADNI

	A tesztfázist nyolc héten belül bármely tetszőleges időpontban megszakíthatja. A teszt- és kezelési díjat ebben az
esetben nem térítjük vissza. BEMER-partnere a tesztfázisban foglalkozni fog Önnel, és a tesztfázis letelte után is
támogatja.

Pillantás az előnyökre

•

A BEMER-készüléket a vétel előtt kimerítően és korlátlanul kipróbálhatja.

•

Komfortkezelés: egyszerűen rendelje meg, egyszerű lebonyolítás, az új készülék
kipróbálása és nemtetszés esetén a visszavétel egyszerű lebonyolítása.

•

A teljes kifizetés csak nyolc hétig után történik.

•

Nincs kockázat, nincsenek rejtett költségek.
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partnerét is értesítjük erről a lépésről. A vételár teljes kifizetéséig a készülék a BEMER Int. AG tulajdonában marad.

