
FORMULARZ ZWROTU

Dane zgłaszającego (Nabywca i adres z dokumentu zakupu; pieczątka) : 

Numer telefonu zgłaszającego: Adres mailowy zgłaszającego :

Numer rachunku bankowego zgłaszającego, na który ma nastąpić zwrot zapłaconej kwoty :

Data zakupu : Data zgłoszenia zwrotu :

Numer zamówienia : Numer dokumentu zakupu (paragon lub faktura) :

W przypadku zwrotu częściowego prosimy o podanie nazwy towaru oraz ilości sztuk :

Nazwa towaru : Ilość :

Powód zwrotu (nieobowiązkowe – zaznaczyć odpowiedni kwadrat):
           Niewłaściwy rozmiar :
           Jakość niezgodna z oczekiwaniami :
           Dostawa niezgodna z zamówieniem :
           Towar niezgodny z opisem :               
           Inny : jaki  ?

1. Zwrot (odstąpienie od umowy) winny być złożony na piśmie (poprawnie wypełniony formularz zwrotu) i przesłany wraz z towarem na adres sprzedawcy ul. Kaliska 90A, 62-700 Turek z 
dopiskiem Zwrot. Kontakt telefoniczny pod numerem +48 505 425 170. Kontakt mailowy pod adresem reklamacje@zina.pl
Towar powinien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w trakcie transportu.
W przypadku braku poprawnego formularza zwrotu, towar zostanie odesłany zgłaszającemu na jego koszt. 
2. Na dokonanie zwrotu lub wymiany masz 30 dni od daty otrzymania przesyłki.
3. Wymiana na inny towar w tym także zamiana na inny kolor lub rozmiar, wymaga dokonania zwrotu i złożenia nowego zamówienia.
4. Wymianie podlega jedynie towar nienoszący absolutnie żadnych śladów użytkowania, posiadający wszystkie metki. 

Zapoznałem/łam się z zasadami reklamacji, zwrotów i wymian.

Data:            Podpis zgłaszającego :

Adnotacje sprzedawcy (wypełnia sprzedawca) ____________________________________________________________________________________

Data otrzymania zwrotu :      Numer zwrotu :            Podpis i pieczątka sprzedawcy :

 



ZWROT – Jak to zrobić ?

1. Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym. Bardzo dobrze, jeśli będzie w oryginalnym opakowaniu.

2. Zanim wyślesz do Nas towar, pobierz formularz zwrotu opublikowany na stronie internetowej pod adresem https://zina.pl (Stopka 
→ Serwis → Zwroty i wymiany) – wydrukuj go i wypełnij dokładnie. 

3. Zwróć szczególną uwagę na prawidłowe wskazanie dokumentu zakupu towaru, który zwracasz.
Zwrotu towaru bez załączonego formularza zwrotu lub z błędnie wypełnionym drukiem niestety nie możemy przyjąć.

4. Jeśli nie masz możliwości wydruku formularza zwrotu możesz również własnoręcznie przygotować opis zwrotu wzorując się na 
treści formularza.

5. Zapakuj towar i wraz z oryginałem formularza zwrotu odeślij na adres:  

PPH Optim Sp. j. - Jacek Karpiński, Leszek Cieślak
ul. Kaliska 90A, 62-700 Turek.
z dopiskiem „ZINA – Zwrot”

6. Po otrzymaniu przesyłki i akceptacji zwrotu towaru, dokonamy wpłaty na podany rachunek bankowy w przeciągu ok. 5 dni 
roboczych. 

7. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Twojego zwrotu, możesz skontaktować się z działem reklamacji, zwrotów i wymian 

◦ pod numerem telefonu +48 505 425 170, 

◦ wysyłając maila na adres reklamacje@zina.pl

Pamiętaj :

• Na zwrot towaru masz 30 dni od daty otrzymania przesyłki.

• Wpisz wyraźnie numer rachunku bankowego.

• W przypadku braku poprawnego formularza zwrotu, towar zostanie odesłany zgłaszającemu na jego koszt. 

• Towar zwracany odsyłasz na swój koszt i ryzyko - wybierz najpewniejszy sposób dostarczenia przesyłki. 

• Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

https://zina.pl/

