Chciałbym dokonać zwrotu towaru.

Chciałbym dokonać wymiany towaru.

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko

adres korespondencyjny

adres korespondencyjny

telefon kontaktowy

telefon kontaktowy

email

email

Oświadczam, że zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia

Oświadczam, iż wymieniam towar otrzymany w dniu

30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) odstępuję od

		

umowy sprzedaży zawartej w dniu
proszę o zwrot kwoty		

z zamówieniem nr

nazwa zakupionego towaru /
rozmiar

zł, słownie:

nazwa towaru zamiennika /
rozmiar

na rachunek bankowy nr

Oświadczam, iż zwracam towar otrzymany w dniu
z zamówieniem nr
nazwa zwracanego towaru

cena z VAT

ilość

powód zwrotu:
produkt
uszkodzony
pomyłka
w wysyłce

powód zwrotu:
produkt
uszkodzony
pomyłka
w wysyłce

zły rozmiar

inny:

nie spełnia
oczekiwań
jakościowych

nietrafiony
prezent

Zadzwoń pod numer 42 6 345 345 i zamów kuriera DHL na
dzień i godzinę, która Ci najbardziej odpowiada. Płatnikiem
wysyłki jest „Odbiorca” czyli Flexible Logistics Services
Sp.zo.o. Podaj numer klienta: 2441482
Oznacz paczkę:”Zwrot Guns&Tuxedos”
Szczegóły jak spakować paczkę znajdziesz na naszej stronie
internetowej w zakładce „wymiana i zwrot towaru”

zły rozmiar
nietrafiony
prezent

Zadzwoń pod numer 42 6 345 345 i zamów kuriera DHL na
dzień i godzinę, która Ci najbardziej odpowiada. Płatnikiem
wysyłki jest „Odbiorca” czyli Flexible Logistics Services
Sp.zo.o. Podaj numer klienta: 2441482
Oznacz paczkę:”Wymiana Guns&Tuxedos”
Szczegóły jak spakować paczkę znajdziesz na naszej stronie
internetowej w zakładce „wymiana i zwrot towaru”
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami! Wyślij wiadomość
na adres email: service@gunsandtuxedos.com albo wejdź na
naszą stronę i skorzystaj z formularza kontaktowego. Możesz też
porozmawiać z nami telefonicznie, zadzwoń na numer naszego
Biura Obsługi Klienta +48 785 057 408.

		
				

Podpis, miejscowość, data
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