De bevestiging van je Google Play-bestelling van 13-okt-2018
1 bericht

Google Play <googleplay-noreply@google.com>
Antwoord: Google Play <googleplay-noreply@google.com>
Aan: annehille13@gmail.com

za 13 okt. 2018 om 02:54

Hartelijk dank
Je hebt een aankoop gedaan bij Google Commerce Limited via Google Play.
Bestelnummer: GPA.3352-5873-9004-84333
Besteldatum: 13-okt-2018 2:53:59 CEST
Item

Prijs

Tournament - Offer IX (Fashion Cup - Dress up & Duel) (door GAMEGOS)

€ 0,99

Totaal: € 0,99
(Inclusief € 0,17 Btw)
Betaalmethode:

KPN/Telfort

Google Commerce Limited
Gordon House
Barrow Street
Dublin 4
Ireland
Omdat dit item onmiddellijk beschikbaar was voor levering, heb je afstand gedaan
van je herroepingsrecht. Raadpleeg het Teruggavebeleid en de Servicevoorwaarden
van Google Play voor meer informatie. We raden je aan deze documenten te lezen
die van toepassing zijn op je aankoop en een exemplaar te bewaren voor je
administratie. Houd er rekening mee dat je teruggaverechten op basis van ons
beleid per producttype kunnen verschillen.
Nadat je een app of game hebt gekocht op Google Play, kun je deze binnen twee uur
retourneren en het volledige aankoopbedrag terugkrijgen. Dit geldt niet voor in-appaankopen of in-app-abonnementen.
Als de retourperiode is verstreken en de aankoop niet correct werkt of niet
overeenkomt met de beschrijving op Google Play, kun je een terugbetaling
aanvragen op de Google Play-website.

Je kunt ook rechtstreeks ondersteuning krijgen van de ontwikkelaar van de app,
GAMEGOS, op basis van een garantie die de ontwikkelaar wellicht biedt. Als je een
vraag hebt over de app, krijg je vaak sneller antwoord als je rechtstreeks contact
opneemt met de ontwikkelaar van de app. De contactgegevens voor de appontwikkelaar worden weergegeven op de detailpagina van de app of game op
Google Play.
Raadpleeg deze informatie over compatibele apparaten.

Google Play
Al je entertainment op één plaats en overal beschikbaar. Meer
informatie ›

Bekijk je Google Play-bestelgeschiedenis.
Bekijk het Teruggavebeleid en de Servicevoorwaarden van Google Play.

Hulp nodig? Ga naar het Helpcentrum van Google Play.
Ga naar het Helpcentrum van Google Payments voor meer informatie over Google Payments.
We verzoeken je dit bericht niet te beantwoorden.
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