
   

 

60 dagers fri retur avtale Somavedic EMF beskyttelse 

 

Uno Vita AS tilbyr våre kunder en unik mulighet til å kjøpe strålingsbeskyttelsen Somavedic 

Vedic eller Sky med full fri retur innen 60 dager fra mottatt om du ikke skulle være 100% 

fornøyd med produktet.  Dette gjør vi fordi vi vet produktene har helt unike spesifikasjoner 

og sprer et beroligende harmoniserende felt i 30 meter i alle retninger, som reduserer eller 

eliminerer negative effekter av trådløs stråling (Wi-Fi, 3,4,5,6 G), jordstråling med mer. Vedic 

har også evnene til å skape struktur i vann (vannet må stå innen 1 meter unna enheten). 

Vi føler oss med andre ord trygg på at du blir fornøyd og skulle du mot formodning ikke være 

fornøyd innen 60 dager fra varene er mottatt kan du returnere den uten ytterligere 

kostnader og få kjøpesum refundert.  

Forutsetninger og betingelser for retur innen 60 dager etter mottatt: 

 

1. Varen, emballasjen (ikke ta av plastbeskyttelsen på selve enheten), manual og alt 

medfølgende må være 100% uskadet og på alle måter god som ny, slik at vi kan selge den på 

nytt uten prisreduksjon 

 

2. Varen må returneres med og i original emballasjen, være godt pakket inn slik at den 

enheten og boksen som mottas av Uno Vita er som ny 

3. Du bruker medfølgende returetikett og sørger for at forsendelsen er levert inn på 

postkontoret innen 60 dager fra sending er mottatt 

Betingelsene er rause, da vi ønsker at så mange som mulig skal få oppleve den svært gode 

effekten av å ha en Somavedic Vedic eller Sky i sitt hus (eller på sitt kontor eller annen 

lokale). Vi anbefaler at du tar biler av enheten, innmaten, boksen og medfølgende når du får 

den og når du eventuelt vil returnere den. Dette for å være sikker på at alt er i orden får 

varen eventuelt ankommer Uno Vita. 

 

Forbehold. Er varen skadd (om så små merker eller mindre mangler), ser brukt ut eller på 

annen måte ikke kan ansees som «så god som ny» vil en eventuell retur ikke aksepteres. 

Vi håper og tror du vil bli kjempefornøyd med Somavedic EMF beskyttelse      

 

Uno Vita AS – tlf. 22 091880 (10-14 hverdager), e-post sales@unovita.com  

Nettbutikk: shop.unovita.com 
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