FORMULARZ ZWROTU

Numer zamówienia:…………………………………………… Imię i nazwisko: ……………………………………………
Data Zamówienia:……………………………………………… Adres nabywcy: ……………………………………………
E-mail: …………………………………………… Telefon: ……………………………………………

KOD
PRODUKTU

CENA BRUTTO

ILOŚĆ

POWÓD ZWROTU
UWAGI (prosimy o wypełnienie są to dla nas bardzo cenne
informacje)

W przypadku płatności tradycyjnym przelewem bankowym czy płatności za pobraniem, prosimy w formularzu
podać numer konta, na który ma być wykonany przelew za zwrócone towary***
Jeżeli płatność była dokonana za pośrednictwem PayU lub PayPal należność zostanie zwrócona w ten sam
sposób dlatego nie ma konieczności podawania numeru konta bankowego.

JAK ZWRACAĆ
Wypełnij formularz
2. Dołącz paragon
3. Spakuj starannie produkty
4. Adres do zwrotu Kartes-MODA ul. Cieszyńska 418, 43-300 Bielsko-Biała
Kiedy otrzymam pieniądze za zwrócone produkty? Po otrzymaniu przesyłki zwrot otrzymasz do 14 dni.
1.

W przypadku pytań skontaktuj się z nami pod numerem +48 798 815 199, e-mail bok@kartes-moda.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30

Data…………………………………….. Podpis……………………………………..

Formularz wymiany na drugiej stronie 

FORMULARZ WYMIANY
Numer zamówienia:…………………………………………… Imię i nazwisko: ……………………………………………
Data Zamówienia:……………………………………………… Adres nabywcy: ……………………………………………
E-mail: …………………………………………… Telefon: ……………………………………………

ZWRACANY
PRODUKT
KOD PRODUKTU

CENA

UWAGI

WYMIANA NA
KOD
PRODUKTU

UWAGI

JAK WYMIENIAĆ?
1. Wypełnij formularz
2. Dołącz paragon
3. Spakuj starannie produkty
4. Adres do zwrotu Kartes-MODA ul. Cieszyńska 418, 43-300 Bielsko-Biała
Kiedy otrzymam wymieniony produkt? Po otrzymaniu przesyłki, wymiana nastąpi niezwłocznie,
jednak jest to uzależnione od dostępności produktu. Maksymalny czas oczekiwania to 10 dni.
W przypadku gdy wymieniany towar różni się ceną zakupu:
- Zostanie dokonany zwrot należności na podany numer rachunku.
- Jeżeli towar jest droższy prosimy o uregulowanie należności na konto bankowe lub informację o
chęci pokrycia kwoty za pobraniem.
Jeżeli płatność była dokonana za pośrednictwem PayU lub PayPal należność zostanie zwrócona w ten sam
sposób dlatego nie ma konieczności podawania numeru konta bankowego.
Nazwa Właściciela rachunku…………………………………….

Wymiana towaru w KARTES-MODA jest darmowa wystarczy, że odeślesz do nas towar a my
bezpłatnie odeślemy do Ciebie produkt za pośrednictwem kuriera GLS.
Data…………………………………….. Podpis……………………………………..
W przypadku pytań skontaktuj się z nami pod numerem +48 798 815 199, e-mail bok@kartes-moda.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30

