
WYMIANA TOWARU

ODSYŁAM
Model Kolor Rozmiar Cena

WYMIENIAM NA
Model Kolor Rozmiar Cena

Różnica w cenach modeli.........................(wypełnij, jeżeli wymieniasz swoje drewniaki na inny model o innej wartości)

Produkt należy odesłać na adres:

Buxa Sklep
Rokiciny Podhalańskie 142a
34-721 Raba Wyżna

                    

Twój numer zamówienia.........................

Data nadania przesyłki w celu wymiany/zwrotu.........................

Dane osobowe Kupującego:

imię i nazwisko...............................................................................................................................

ulica, kod i miejscowość...............................................................................................................

tel......................................................................................................................................................

Klient ma możliwość wymiany w ciągu 30 dni od daty otrzymania towaru.
Produkt nie może być uszkodzony, ani nosić śladów użytkowania.
W celu dokonania wymiany i zwrotu przesyłkę proszę wysłać na własny koszt,
natomiast sklep zobowiązuje się do pokrycia kosztów odesłania wymiany do klienta.
Sklep nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem.
Do odsyłanego produktu prosimy dołączyć wypełniony formularz wymiany / zwrotu obuwia. 

Domawiam nowa parę 
Model Kolor Rozmiar Cena

Istnieje możliwość domówienia obuwia razem z wymienianą parą w jednej przesyłce.

Proszę wybrać opcję zapłaty za domówioną parę :
□ przelew
□ zapłata za pobraniem

Wszystkie niezbędne formularze wymiany, zwrotu lub reklamacji obuwia znajdą
Państwo również na naszej stronie sklepu www.drewniaki.com.pl 

 

Buxa Sklep internetowy
www.drewniaki.com.pl
Rokiciny Podh. 142A
34-721 Raba Wyżna

Tel. 513-774-742
Tel. 503-755-414
Tel. 18-544-74-00

model FPU20

model MED20

model BZ320

model BZ410(męski)

model FPU11

model KPU1

model BZ310

model BZ210



REKLAMACJAZWROT TOWARU

ZWRACAM w stanie niezmienionym towar:
Model Kolor Rozmiar Cena

Oświadczam, że zgodnie z art.27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014r.poz.827)
odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów:

numer rachunku bankowego (26 cyfr)                        nazwa banku: ..............................................

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

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

Miejscowość i data

Twój numer zamówienia.........................

Data zakupu.........................

Dane osobowe Kupującego:

                    

imię i nazwisko...............................................................................................................................

ulica, kod i miejscowość................................................................................................................

tel.......................................................................................................................................................

W przypadku zwrotu towaru niezbędny jest dowód zakupu (paragon lub faktura),
który stanowi podstawę do dokonania zwrotu.
Zwrotu gotówki dokonujemy w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki. 

                    

ODSYŁAM model                                     Do reklamacji niezbędny jest paragon!

Data zakupu.........................

Opis wady:

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

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

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

Rozpatrzenie reklamacji (wypełnia producent):

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

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

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

                    


