Regulamin Sklepu zawiera kompletne informacje na temat zasad
obowiązujących Sprzedającego i Zakupującego. W celu zapoznania się z
nimi dokładnie, zachęcamy do zajrzenia do Regulaminu Sklepu
thezuzustore.com.
Najważniejsze informacje:
Na zwrot masz 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
Zwrotowi podlega towar nowy, nienoszący żadnych oznak
użytkowania, zapakowany w oryginalne pudełko, zgodnie z
regulaminem sklepu thezuzustore.com.
Dostarczenie towaru do sprzedającego odbywa się na koszt Klienta.
Zwrotu wpłaty dokonujemy przelewem bankowym w przeciągu około
6- 8 dni roboczych od daty przyjęcia zwrotu.
Towar powinien być zabezpieczony przez uszkodzeniem w trakcie
transportu. Nie odpowiadamy za wady powstałe podczas transportu
wynikające z niewłaściwego zapakowania towaru do wysyłki.
Zwrot powinien być złożony na piśmie w formie załączonego
wypełnionego wzoru formularza i przesłany wraz z produktem i
dowodem zakupu (faktura lub dowód zakupu) na adres Agnieszka
Słomka, 30 – 865 Kraków, ul. Podłęska 11b/ 51, tel. +48 697 223
633, hello@thezuzustore.com, z dopiskiem „theuzustore zwrot”.

FORMULARZ ZWROTU znajduje się poniżej

www.thezuzustore.com

FORMULARZ ZWROTU TOWARU
NUMER ZAMÓWIENIA ............................................................
DATA ZGŁOSZENIA ZWROTU ..................................................
IMIĘ I NAZWISKO KLIENTA ....................................................
ADRES KLIENTA .....................................................................
NAZWA I OPIS
TOWARU................................................................................
.............................................................................................
E-MAIL KLIENTA
.............................................................................................
NUMER TELEFONU KLIENTA ..................................................
POWÓD ZWROTU (NIEOBOWIĄZKOWO) ..................................
Numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona
należność za towar: _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ -_ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _
Właściciel rachunku:
..............................................................................................
Znane mi są warunki zwrotu towarów w trybie określone w regulaminie Sklepu, w tym konieczność dołączenia do
przesyłki niniejszego formularza oraz oryginalnego dokumentu sprzedaży (dowód sprzedaży lub faktura) wystawionego
w związku ze sprzedażą zwracanego towaru.
Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i
przeprowadzenia procedury zwrotu. Zasady przetwarzania i informacje o administratorze dostępne są w Polityce
Prywatności na stronie www.thezuzustore.com.

Podpis Klienta:
______________________________________
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