
FORMULARZ ZWROTU LUB WYMIANY

Szanowny Kliencie, aby ułatwić Ci zwrot lub wymianę zakupionych towar�w, poniżej znajdziesz formularz, o kt�rego 
wypełnienie uprzejmie prosimy.

1. Zwrot lub wymiana towar�w może nastąpić w ciągu 10 dni od dnia otrzymania przesyłki lub aviso. Warunkiem realizacji jest 
zwrot towar�w nie używanych, czystych i pozbawionych zapach�w (np. perfum, krem�w itp.), odesłanych do nas w 
oryginalnym opakowaniu wraz z metkami, elementami plastykowymi, tekturowymi i dowodem zakupu.

2. Będziemy wdzięczni za załączenie wypełnionego formularza do przesyłki zwrotnej
3. Prosimy o zapakowanie zwracanych towar�w w oryginalne tekturowe opakowanie tak, aby produkty nie uległy 

uszkodzeniu, załączenie faktury potwierdzającej zakup oraz Wypełnionego „Formularza zwrotu lub wymiany” i przesłanie na 
adres:

menswear.pl
ul. Sasankowa 11
62-002 Suchy Las

Firma menswear.pl nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

Dodatkowe użyteczne informacje:

1. Zwrotu pieniędzy dokonujemy w ciągu 10 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki wyłącznie przelewem na konto 
bankowe podane na „Formularzu zwrotu lub wymiany”.

2. W przypadku zwrotu towaru zwracana jest wartość pieniężna odesłanego towaru wynikająca z zam�wienia po odliczeniu 
koszt�w wysyłki pierwotnego zam�wienia, jeśli koszt wysyłki pokrył sklep.

3. W przypadku zakupu towar�w w promocji, przeczytaj warunki promocji, kt�re opisują r�wnież zwrot w tym szczeg�lnym 
przypadku.

Produkty, kt�rych zwrot/ reklamacja nie zostaną uznane (odesłane po wymaganym terminie, bez metek lub pudełka, 
zabrudzone, uszkodzone, z widocznymi śladami użytkowania), będą odsyłane na koszt klienta.

W razie pytań prosimy o kontakt z naszym działem Obsługi Klienta: 0 509 378 648 (9 - 17) lub 0 509 378 040 (po godzinie 17-tej 
oraz soboty 9 - 20) lub na adres E-mail: info@menswear.pl

Dane kupującego:

Imię:……………………………………………………………………...
Nazwisko: ……………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………………
Miejscowość/ Kod: ……………………………………………………

Prosimy wypełnić w przypadku ZWROTU PRODUKTU:
Ilość Nr. Zam�wienia Rozmiar 

kołnierzyka*
Przyczyna zwrotu* Cena*

Prosimy wypełnić w przypadku WYMIANY PRODUKTU:
Ilość Nr. Zam�wienia Nazwa produktu

wymienianego
Nazwa nowego produktu Rozmiar 

kołnierzyka
Przyczyna wymiany 

* - pola opcjonalne
Miejsce na dodatkowy komentarz:

Numer rachunku bankowego, na kt�ry zostanie przesłany zwrot koszt�w (PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI  LITERAMI):

Imię i nazwisko właściciela rachunku: ……………………………………………………………………………………………..
Numer rachunku: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Pełny adres właściciela rachunku (ulica, kod miejscowość): …………………………………………………………………
Nazwa banku: …………………………………………………………………………………………………………………………...
Potwierdzam zgodność danych(miejsce, data i podpis kupującego):     ........................................................................

mailto:info@menswear.pl

