
  
Leitz Icon Memnuniyet Garantisi Kampanyası Şartnamesi 

İşbu şartname, Leitz Icon Memnuniyet Garantisi Kampanyasından faydalanan son kullanıcının Icon Etiket 

makinesinden memnun kalmadığı takdirde koşulsuz iade hakkını düzenlemektedir. 

  

Kampanya, 01.04.2015 ile 31.12.2015  tarihleri arasındadır. Esselte, kampanyayı önceden haber 

vermeyerek sonlandırabileceği gibi yine önceden haber vermeden uzatma hakkına sahiptir.  

  

Kampanyadan faydalanan son kullanıcı, almış olduğu Leitz Icon Etiket Makinesini, arızalı/ayıplı olmasa bile 

memnun kalmadığı takdirde; alış faturası tarihinden itibaren 15 gün içinde iade edebilecektir.   

 
Ürünü iade etmek isteyen son tüketici, www.leitz.com/memnuniyetgarantisi  web adresinden indirdiği iade 

talep formunu ve ürün faturasını/makbuzunu tarayarak Maslak Mahallesi, Sümer Sokak, Ayazağa Ticaret 

Merkezi No:3 Kat:2 Maslak 34398 İstanbul -Türkiye adresinde mukim ESSELTE LEITZ BÜRO 

MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. şirketine (mail adresi: InfoTurkey@esselte.com) malı satın 

aldıktan itibaren en geç 15 gün içinde, iade talebini eposta yoluyla iletecektir.  

 

Son kullanıcının talebine, iade süresi ve evrakları katılım şartlarına uygunsa, eposta ile onay verilecek ve 

son kullanıcı, bundan sonra, Maslak Mahallesi, Sümer Sokak, Ayazağa Ticaret Merkezi No:3 Kat:2 Maslak 

34398 İstanbul adresine, 5 iş gün içerisinde, ürünü kargo ile gönderecektir. Ürün koruyucu bir koli 

içerisinde kargo yapılmaldır. Onay verilmeden(onay epostası gelmeden) gönderilen ürünler kabul 

edilmeyecektir. 

  

İade edilen ürün mükemmel, çalışır durumda olmalı, üründe hasar çizik olmamalı, ürün satın alma orijinal 

ambalajı ile birlikte iade edilmeli ve paketin içinde hiçbir  eksik olmamalıdır.  

  

Her bir son kullanıcı sadece tek bir makine için iadeden faydalanabilir. Makine ile birlikte alınsa bile ayrıca 

satın alınan kartuş ve diğer yan ürünlerin iadesi söz konusu değildir. 

  

Gönderilen makine, Esselte tarafından kontrol edilecek, iade şartlarını taşıyor ise son kullanıcının ödediği 

ücret, kargo ücreti ile birlikte son kullanıcı tarafından bildirilen banka iban numarasına iade edilecektir. 

  

İade şartlarını taşımayan makinenin durumu iade edene eposta yolu ile bildirilecek ve kargo ücreti iade 

edene ait olmak üzere iade edene kargo edilecektir. 

  

Kampanyaya katılan tüm son kullanıcılar bu şartları kabul etmiş sayılır.  

  

İhtilaf halinde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. 

  

 

ESSELTE LEITZ BÜRO MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

Maslak Mahallesi, Sümer Sokak, Ayazağa Ticaret Merkezi, No:3 Kat:2 

Maslak 34398 İstanbul-Türkiye 

Tel: +90 212 286 26 30 Faks: +90 212 286 26 28. 
 

  

  

  

 

http://www.leitz.com/memnuniyetgarantisi

