
NAZWA TOWARU 

 

 

 

 

 
*niepotrzebne skreślić 
 
                                                                                                     
                                                                                                                        

                                                                               

FORMULARZ ZWROTU/REKLAMACJI TOWARU 

.……………………………….............................................................

IMIĘ INAZWISKO………………………………………..…………………………..................

MAIL……………………………………………………………........

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO.......................................................................................

NAZWA BANKU…………………………………………...........................................................

kuj formularz zwrotu/reklamacji towaru i wypełnij wszystkie pozycje . Zwroty/rek
bez formularza lub braku informacji o numerze zamówienia i zwracanym produkcie nie będą 

2. Formularz zwrotu towaru należy umieścić wraz z towarem, który chcesz zwrócić w pudełku lub 
kopercie wysyłkowej (towar powinien być odpowiednio zabezpieczony, aby nie uległ zniszczeniu).

3. Zwrotu towaru możesz dokonać za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub firmy kurierskiej. Po 
wysłaniu paczki zachowaj numer do śledzenia. 

5. Zwrot gotówki na Państwa konto bankowe nastąpi w ciągu 14 dni od akceptacji zwrotu lub 
pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.                     

ILOŚĆ POWÓD ZWROTU

  

  

  

  

                                                                                                     ….......................................................
                                                                                                                         (Data i podpis)

.………………………………............................................................. 

IMIĘ INAZWISKO………………………………………..………………………….................. 

MAIL……………………………………………………………........ 

............................................... 

NAZWA BANKU…………………………………………........................................................... 

towaru i wypełnij wszystkie pozycje . Zwroty/reklamacja 
bez formularza lub braku informacji o numerze zamówienia i zwracanym produkcie nie będą 

2. Formularz zwrotu towaru należy umieścić wraz z towarem, który chcesz zwrócić w pudełku lub 
zabezpieczony, aby nie uległ zniszczeniu). 

3. Zwrotu towaru możesz dokonać za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub firmy kurierskiej. Po 

5. Zwrot gotówki na Państwa konto bankowe nastąpi w ciągu 14 dni od akceptacji zwrotu lub 

D ZWROTU 

…....................................................... 
(Data i podpis) 

                                                                              
 
                                   FORMULARZ 
 
NUMER ZAMÓWIENIA .……………………………….............................................................
 
IMIĘ INAZWISKO………………………………………..…………………………..................
 
NUMER TELEFONU/ E-MAIL……………………………………………………………........
 
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO........................................
 
NAZWA BANKU…………………………………………...........................................................
 
 Jak dokonać zwrotu towaru: 
 
1. Wydrukuj formularz zwrotu/reklamacji
bez formularza lub braku informacji o numerze zamówienia i zwracanym produkcie nie będą 
akceptowane. 
 
2. Formularz zwrotu towaru należy umieścić wraz z towarem, który chcesz zwrócić w pudełku lub 
kopercie wysyłkowej (towar powinien być odpowiednio 
 
3. Zwrotu towaru możesz dokonać za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub firmy kurierskiej. Po 
wysłaniu paczki zachowaj numer do śledzenia.
 
4. Przesyłkę wyślij na adres: 
Daria Lisiewska BeeZuu 
26-800 Białobrzegi 
Ul. Czachowskiego 2 
 
5. Zwrot gotówki na Państwa konto bankowe nastąpi w ciągu 14 dni od akceptacji zwrotu lub 
pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.                    
 


