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FORMULARZ WYMIANY TOWARU 

 

NUMER ZAMÓWIENIA: ..............................              DATA ZAMÓWIENIA: ....................................... 

IMIÊ I NAZWISKO:           .................................................................................................................. 

ADRES:             ................................................................................................................................... 

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

TELEFON: ....................................................           EMAIL: ............................................................. 

.................................................................................... 
(czytelny podpis Klienta)

 

Wype³nij formularz (literami drukowanymi)  

Nuff Respekt, ul.Warszawska 3/1, 42-200 Czêstochowa.

Wymieniam zakupiony towar na:

2. Przelew dla Klienta

1. Przelew dla Sklepu  

Przelejcie mi nadp³atê na poni¿szy rachunek bankowy

Ewentualne ró¿nice cenowe

a) Jeœli nowo zamawiany Towar jest dro¿szy od Towaru wymienianego

b) Twoje zamówienie nie przekracza³o wartoœci 150 z³, wtedy wp³acasz 9 z³ na ponown¹ wysy³kê

W tytule przelewu wpisz „WYRÓWNANIE DO ZAMÓWIENIA NR…………

Oœwiadczam, ¿e znane mi s¹ warunki wymiany towaru okreœlone w Regulaminie sklepu.

1. ......................................................................... Kolor ...............................  Rozmiar ................

2. ......................................................................... Kolor ...............................  Rozmiar ................

3. ......................................................................... Kolor ...............................  Rozmiar ................

4. ......................................................................... Kolor ...............................  Rozmiar ................

5. ......................................................................... Kolor ...............................  Rozmiar ................

UWAGA! Wymiana zostanie zrealizowana pod warunkiem, ¿e w momencie otrzymania przesy³ki sklep internetowy NuffRespekt.com bêdzie dysponowa³ 
produktem na wymianê. 

Ogólne warunki wymiany towaru:
1. Towar na wymianê nale¿y przes³aæ z do³¹czonym dowodem zakupu oraz poprawnie wype³nionym formularzem wymiany na adres siedziby  

firmy. Przesy³ka powinna byæ odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w trakcie transportu.

2. Wymianie podlegaj¹ wy³¹cznie towary, które nie nosz¹ œladów u¿ytkowania, pozbawionego zapachu (np. dezodorant, krem, proszek), czyste,  
posiadaj¹ce oryginalnie przymocowane metki.

3. Wymiany mo¿na dokonaæ w ci¹gu 14 dni od otrzymania przesy³ki. Towar wymieniæ mo¿na na inny rozmiar, kolor lub inny produkt  
z uwzglêdnieniem ewentualnej ró¿nicy w cenie.

4. Towar do wymiany nale¿y odes³aæ na w³asny koszt. Koszt ponownej wysy³ki do Klienta wynosi 9 z³, a w wypadku kiedy wartoœæ zamówienia  
 

5. Wymiana realizowana jest do 14 dni od daty otrzymania przesy³ki.

W przypadku braku odpowiedniego produktu skontaktujemy siê w celu uzgodnienia wymiany na inny alternatywny produkt lub zostan¹ zwrócone pieni¹dze.

i odeœlij wraz z towarem na adres: 

przekracza³a 150 z³ koszt ponownej wysy³ki ponosi nasz sklep.

Numer Rachunku klienta

Telefon:  887804290  (Pn - Pt w godz 9 -17)     |     Email: info@nuffrespekt.com     |     www.nuffrespekt.com

Przedmiot nale¿y wys³aæ na swój koszt jako przesy³ka polecona lub jako paczka (nie przyjmujemy przesy³ek odes³anych za pobraniem). 
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