Coœ nie pasuje?
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JAK DOKONAÆ WYMIANY?

Staramy siê jak najlepiej opisaæ produkty, które sprzedajemy. Wiemy jednak, ¿e zdarzaj¹ siê
b³êdy, pomy³ki i niedopasowania. Dlatego ka¿d¹ zakupion¹ u nas rzecz mo¿esz zwróciæ w
ci¹gu 14 dni od daty odebrania przesy³ki. Nie musisz podawaæ przyczyny, musisz jedynie
dostarczyæ j¹ nam osobiœcie lub przes³aæ (pokrycie kosztu przesy³ki nale¿y do Ciebie).
WeŸ pod uwagê, ¿e produkt musi do nas wróciæ w takim stanie, byœmy mogli go sprzedaæ
kolejnej osobie. Zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem i naszym regulaminem: “Ponosisz
odpowiedzialnoœæ za zmniejszenie wartoœci Towaru bêd¹ce wynikiem korzystania z niego w
sposób wykraczaj¹cy poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania Towaru”.
‘
Jeœli chcesz odst¹piæ od umowy (zwróciæ towar) wype³nij poni¿szy formularz i przeœlij go
nam razem ze zwracanym towarem.

Jeœli kupione przez Ciebie ubranie jest za du¿e/ za ma³e/ za têgie lub za cienkie, a buty maj¹
sporo luzu lub s¹ przyciasne – mo¿esz je wymieniæ na inne. Tu, podobnie jak w przypadku
zwrotów, masz 14 dni na decyzjê, licz¹c od daty dostarczenia przesy³ki. I tak samo jak przy
zwrocie, wa¿ne jest zachowanie produktu w idealnym stanie, bez zabrudzeñ, œladu
u¿ytkowania itp., tak by inny klient, do którego kiedyœ trafi towar, równie¿ móg³, czuæ ¿e ma do
czynienia z pe³nowartoœciowym sprzêtem.
Koniecznie podaj swoje dane:
Imiê i nazwisko .........................................................................................................
Numer zamówienia ....................................(znajdziesz go po zalogowaniu w sklepie)
Podaj rozmiar na jaki chcesz wymieniæ odsy³any produkt, ewentualnie podaj nazwê innego
modelu, który ma byæ do Ciebie przys³any.

FORMULARZ ODST¥PIENIA OD UMOWY

UWAGA: jeœli chcesz wymieniæ produkt na inny model w innej cenie, musisz to za³atwiæ przez zwrot i nowy zakup.

Strefa Zmian s.c. ul.Stryjenskich 19 lok. 16U, 02-791 Warszawa, sklep@sklepnapieraj.pl
…..............................................................................................................................................
Niniejszym informujê o moim odst¹pieniu od umowy sprzeda¿y nastêpuj¹cych rzeczy:

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Data odbioru towaru (dostarczenia przesy³ki):........................................

JAK Z£O¯YÆ REKLAMACJÊ?

Nr zamówienia:..............................

Jeœli chcesz zg³osiæ reklamacjê z tytu³u rêkojmi lub gwarancji to najsprawniej zostaniesz
obs³u¿ony, jeœli zalogujesz siê na naszej stronie i po wejœciu na swoje konto wybierzesz
opcjê „ZG£OŒ REKLAMACJÊ” prowadz¹c¹ do odpowiedniego formularza i dalszych
instrukcji. Jeœli nie posiadasz konta w naszym systemie lub nie chcesz zg³aszaæ reklamacji
poprzez formularz prosimy skontaktuj siê z nami w wybrany przez Ciebie sposób - ustalimy
dalsze kroki postêpowania.

Imiê i Nazwisko: .........................................................................................................
Adres:............................................................................................................................
Kod Pocztowy................... Miejscowoœæ.......................................................................
Nr konta bankowego ........................................................................................................................
Data................................

…..............................................................................................................................................
Koszty ponownego przes³ania wybranych produktów zale¿¹ od historii Twoich zamówieñ
(przeœlemy je gratis lub po standardowej cenie przesy³ki danego produktu).

Podpis....................................

Staramy siê, by zwrot pieniêdzy nast¹pi³ najszybciej jak to mo¿liwe, maksymalnie w ci¹gu 14
dni od momentu dotarcia produktów do naszego magazynu. UWAGA: Nie przyjmujemy
przesy³ek pobraniowych.
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W przypadku wszelkich w¹tpliwoœci prosimy o kontakt:
e-mail: sklep@sklepnapieraj.pl
tel. +48 22 370 22 63
tel. +48 668 463 933
Jako pomoc pos³u¿y Ci tak¿e regulamin sklepu, dostêpny na stronie sklepnapieraj.pl.
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