
 

   

EMEA Banka Havalesi -  Manuel Geri Ödeme İsteği -  TR 
  

 

Ürün İade Formu  

NortonLifeLock, tüm Norton ürünlerinde (ürün paketleri veya indirme ürünleri) 
60 günlük para iade garantisi sunar. 

Lütfen aşağıdaki formu eksiksiz olarak doldurun ve ardından aşağıdaki 
adrese postalayın veya Geri Ödeme İsteğiniz için (Destek Numarası) arayın.  
Geri Ödeme İsteğinizin işlenmesi için aşağıdaki tüm bilgiler gereklidir.  

 

NortonLifeLock Ireland Limited  

Attention: Member Operations 

Ballycoolin Business Park 

Blanchardstown 

Dublin 15, Ireland 

Lütfen geri ödemenin işleme konması için altı hafta bekleyin. Geri 
ödemenizin işleme konması için yıldız (*) ile işaretlenmiş alanların 
doldurulması zorunludur. 

 

KOŞULLAR: 

A. Satın alma ücreti geri ödemesi belirttiğiniz banka hesabına yapılacaktır. 

B. Nakliye ve taşıma ücretleri iade edilmez. 

C. Şirketlere KDV iade edilmez. 

D. Bu formdaki imzanızla, yazılımın bilgisayarınızdan kaldırılmasını 
onaylamış olursunuz. 

E. İnternet banka hesaplarına geri ödeme yapamayacağımızı lütfen 
unutmayın. Vermiş olduğumuz rahatsızlık için özür dileriz. 

F. NortonLifeLock, web siteleri ve çevrimiçi açık artırmalar yoluyla satın 
alınan, yetkisiz, yasa dışı olarak satın alınan veya gönderilen kullanılmış 
NortonLifeLock ürünleri için para iadesi yapmayacaktır. 

 

 



Lütfen aşağıdaki ilgili alanları BÜYÜK HARFLER ile doldurunuz. 

Satın alma ücreti geri ödemesinin işleme konması için yıldız (*) ile 
işaretlenmiş alanların doldurulması zorunludur. 

• İade Nedeni *

Ürün ve hizmetlerimizi nasıl iyileştirebileceğimizi anlamamıza yardımcı olması 
için lütfen geri ödeme isteğinde bulunmanızın nedenini (varsa) paylaşın.  

• Ürün Anahtarınız *

Lütfen cevabınıza 25 karakterlik anahtarı girin veya anahtarın bir resmini 
çekin (genellikle kutudaki bir kartta) ve cevabınıza ekleyin. 

• Satın Alma Belgeniz *

Lütfen geri ödenmesini istediğiniz Norton ürünü veya hizmetinin karşılığında 
ödediğiniz tutarı açıkça gösteren kasa fişinizin resmini veya taramasını veya 
başka bir satın alma belgesini ekleyin. 

• Banka Hesabı Bilgileriniz *

Lütfen cevabınızda Banka Hesabı Ayrıntılarını onaylayın. Geri ödemeniz size 
bir Banka Havalesiyle ulaşacak ve söz konusu tutarı temin ettiğiniz hesaba 
yatıracağız. Satı n alma ücreti geri ödemesinin işleme konması için yıldız (*) 
ile işaretlenmiş alanların doldurulması zorunludur. 

Ad ve Soyad *

Adres 1* (Sokak adresi, Posta Kutusu vb.) 

Şehir * 

Eyalet / İl  

Zip / Posta Kodu * 

Ülke * 

Gündüz Telefonu * 

IBAN * 

Swift Kodu / BIC * 

Sort kodu * 

Hesap numarası * 



Banka hesabınızdaki isim * 

Bankanın ismi * 

E-posta adresi *

Gündüz Telefonu *

İmza *

İmza tarihi *

Geri ödemenizin işleme koyulması ve size gönderilmesi için lütfen 6 haftaya 
kadar bekleyin. Başka düzenlemeler söz konusu olmadığı sürece, geri 
ödenecek ürün veya hizmetin daha fazla etkin kalmasını veya kullanımını 
önlemek için devre dışı bırakılacaktır. 

Teşekkür ederim, 

NortonLifeLock Müşteri Hizmetleri ve Desteği 

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler 

DESTEK YASAL GİZLİLİK 
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