
Kõige kiirem viis kaupa vahetada või tagastada on teha seda lähimas WeekendShoes kaupluses, kontaktid allpool. 
Võtke poodi kaasa ostu tõendav dokument või tellimuse kinnitus ning täitke eelnenavalt ära tagastusleht, et 
protsessi kaupluses kiirendada.

VAHETAMINE/TAGASTAMINE KAUPLUSES

Toote vahetamiseks pakiautomaadiga saatke kiri returns@weekendshoes.ee. Vahetuseks vajalikud andmed on: tellimuse 
number, tagastatava ja uue soovitud toote laokood/SKU, suurus ja pakiautomaadi asukoht.Seejärel saabub Teie e-mailile
vahetustellimuse kinnitus, millega annate nõusoleku toote vahetamiseks. Vahetuseks tellitud toode saabub 1-2 päeva jooksul 
pakiautomaati. Vahetustoote saabudes pakiautomaati, tagastage esmalt pakk varasemas sms-is oleva tagastuskoodiga, 
seejärel võtke

VAHETAMINE KULLERIGA

Toote vahetamiseks Venipak kulleriga saatke kiri returns@weekendshoes.ee. Vahetuseks vajalikud andmed on: 
tellimuse number, tagastatava ja uue soovitud toote laokood/SKU, suurus, täpne aadress 
kuhu kuller saab kauba tuua ja Teile üle anda.

VAHETAMINE PAKIAUTOMAADIGA

Toote tasuta tagastamiseks                   kasutage SMS teavituses olevat 14 päeva kehtivat                            
                    automaadis kasutage 14 päeva jooksul                     , millega paki kätte saite. Saadetise tagastamiseks

lehele ning valige vasakult menüüst tagastamine.my.smartpost.ee
Sisetage saadetise triipkood, misjärel ütleb programm, millisesse pakiautomaati saate tagastada ja annab tagastuskoodi. 
Hilisem tagastamine on kliendi kulul Rakvere Kroonikeskuse Smartposti või Rakvere Turutare Omnivasse, tel: 58 508 083.
Kui Teie tellimus saabus mitme saadetisena, siis võite kasutada vabalt valitud tagastuskoodi.

TAGASTAMINE KULLERIGA

Toote tagastamiseks Venipak kulleriga võtke ühendust Venipak klienditoega telefonil 641 44 81. 
Andke teada, et olete WeekendShoes klient ja öelge esialgse tellimuse number. Seejärel saadetakse kuller Teie pakile järgi. 
Kulleriga tagastamine maksab 3,99€

KLIENDIINFO

6014411
E-P 09-20

-Tagastatav kaup peab olema kasutamata, siltidega ja originaalpakendis, jalatsikarp pakendatud kilepakendisse vms. 
Kui originaalpakend on kahjustatud on Weekendil õigus ostusummast 10% kinni pidada.
- 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest on toote tagastamine ja vahetamine pakiautomaadiga
 tasuta.
- Defekti ilmnemisel helistage 60 14 411või vaadake infot e-poest www.weekendshoes.ee/tagastamine-ja- vahetamine.
- Ostusumma tagastatakse viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul, alates kauba saabumisest meieni. 
Pangalingiga tasutud klientidele tagastatakse raha alati makse teinud isiku arveldusarvele, mis on meile teada.

- Kogutud isikuandmeid kasutame maksekorralduse vormistamiseks. Rohkem informatsiooni 
 https://www.weekendshoes.ee/privaatsustingimused

välja uus saabunud pakk.

Peale vahetuse vormistamist saabub Teie e-mailile vahetustellimuse kinnitus, millega annate nõusoleku toote vahetamiseks.
Kuller saabub 1-2 tööpäeva jooksul soovitud tootega ja võtab algselt tellitud toote tagasi. Tagastamine kulleriga maksab 3,99€

Omnivaga tagastuskoodi. Itella
Smartposti sama koodi
Itella valges automaadis minge

Weekendi kauplused: Tallinn Pärnu mnt 153 (Järve keskuse ja Circle K kõrval) tel: 65 24 094 E-R 10-19 L-P 10-18 |
Laomüük Kuuli 4, tel 6667881 E-P 10-19 | Rocca al Mare tel: 60 26 939 E-P 10-21 |

Zeppelini keskus tel: 73 31 113 E-R 10-20 L-P 10-18 |
Rakvere tel: 32 60 517 E-P 10-20 |

Rapla Selver tel: 48 90 805 E-L 10-19 P 10-18 |
Paide Pärnu tn 6 tel: 38 53 205 E-R 10-18 L 9-15 |
Võru Kagukeskus tel: 78 64 100 E-R10-19 L 10-18 P 10-16 |

Valga Selver tel: 76 61 255 E-R 10-19 L 10-17 P 10-15 | Saaremaa tel: 660 2214
Jõhvi Pargi keskus tel: 33 20 123 E-L 10-20 P 10-19 |

Pärnu Port Artur 2 tel: 44 56 070, E-L 10-20 P 10-18 |

E-pood tel: 6 014 411 E-P 9-20  info@weekendshoes.ee

K.A PAKIAUTOMAADIGA TELLINUTELE

TAGASTAMINE PAKIAUTOMAADIGA

AINULT KULLERIGA TELLINUTELE

Põhjakeskus
Tartu

Vahetuse korral täita allolev kastike/ Tagastuse korral täitke makse saaja andmed.

Soovitud vahetustoote SKU:

TÖÖTAJA NIMI............................ALLKIRI..............KAUPLUS............................KUUPÄEV...........KELLAAEG.......

Raha saaja nimi:

Arveldusarve IBAN kujul:

Suurus:

E-L 10-20; P 10-18 |
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