FORMULARZ ZWROTU/REKLAMACJI* TOWARU
*Proszę zaznaczyć czego będzie dotyczył niniejszy formularz

NUMER ZAMÓWIENIA: ……………………………………….... NUMER PARAGONU:……………………………………..…….

IMIĘ I NAZWISKO: ...……………………………………………………………………………………………………………………………….

ADRES: .………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

TELEFON: ………………………………………………………………... EMAIL: ….………………..………………………………………….
ZWRACANE POZYCJE:
L.P.

NAZWA TOWARU

ILOŚĆ

CENA

PRZYCZYNA
ZWROTU*

1

*MOŻLIWE PRZYCZYNY ZWROTU:

1. PRODUKT ZA MAŁY
2. PRODUKT ZA DUŻY
3. PRODUKT ZNISZCZONY LUB
Z DEFEKTEM
4. PRODUKT NIEZGODNY
Z ZAMÓWIENIEM
5. NIE ODPOWIADA MI JAKOŚĆ
PRODUKTU
6. INNE

2
3
4
5
6
7

PROSZĘ O ZWROT NALEŻNOŚCI NA PODANY NUMER KONTA:

...............................................................................
DATA I PODPIS

DODATKOWE UWAGI:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

TOWAR WRAZ Z FORMULARZEM I DOKUMENTEM ZAKUPU NALEŻY ODESŁAĆ NA ADRES:

MY LAND
UL. NOWOGRODZKA 20/7
00-511 WARSZAWA

ZWROT
Jeśli zamówiony produkt nie spełnia Twoich oczekiwań możesz dokonać zwrotu w terminie 14 dni od daty
dostarczenia. Podstawą zwrotu lub wymiany towaru jest dowód zakupu w postaci paragonu.
Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, tj. musi posiadać oryginalne etykiety oraz nie może nosić
jakichkolwiek znamion użytkowania.
Produkt/-y należy odesłać do naszego e-sklepu postępując według poniższych wskazówek:




wypełnij formularz zwrotu dołączony do przesyłki lub pobierz go na stronie internetowej sklepu
spakuj produkt/-y do zwrotu
przesyłką opłaconą z góry odeślij produkt/-y na poniższy adres:

MY LAND
ul. Nowogrodzka 20/7
00-511 Warszawa

W ciągu 14 dni po otrzymaniu przez nas paczki otrzymasz zwrot należność za produkt/-y.

WYMIANA
Wymiana towaru za pośrednictwem sklepu internetowego polega na zwróceniu produktów zgodnie z procedurą
zwrotu i ponownym złożeniu nowego zamówienia.

REKLAMACJA
Reklamację dotyczącą wad mechanicznych produktów można składać do naszego e-sklepu postępując według
wskazówek:



wypełnij formularz zwrotu dołączony do przesyłki lub pobierz go na stronie internetowej.
spakuj produkt/-y i odeślij je przesyłką opłaconą z góry na poniższy adres:

MY LAND
ul. Nowogrodzka 20/7
00-511 Warszawa

W ciągu 14 dni po otrzymaniu przez nas paczki rozpatrzymy reklamację i wyślemy Ci informację zwrotną. Jeśli
reklamacja zostanie uznana otrzymasz zwrot należność za produkt/y i koszty przesyłki.

