
 

 

  

 

 

 

 

 

Nr rachunku bankowego  ….. …..-….. ….. ….. …..-….. ….. ….. …..-….. ….. ….. …..-….. ….. ….. …..-….. ….. ….. …..-….. ….. ….. ….. 
 

ZWRACAM PRODUKT 
Zgodnie z obowiązującym prawem możesz zwrócid produkt w ciągu 14 dni od daty otrzymania. Pamiętaj, że zwracany towar nie może nosid śladów użytkowania. Wypełnij 

poniższą tabelę formularza, a następnie odeślij produkty wraz z dowodem zakupu na adres zwrotów i reklamacji (adres znajdziesz na górze strony). 

       Zgłaszam zwrot produktów otrzymanych dnia (d/m/r) ……../………./…….……… 

LP. Nazwa produktu Ilośd sztuk 

1.   

2.   

3.   

4.   

Wpłata na podane powyżej konto nastąpi niezwłocznie po odebraniu przez nas zwróconych produktów. 
      Oświadczam, że zwracany produkt jest kompletny i nie nosi śladów użytkowania                        ………….…………………..…………………. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                czytelny podpis Klienta 

ZGŁASZAM REKLAMACJĘ 
Każdy produkt zakupiony w sklepie internetowym jest objęty gwarancją. Możesz reklamowad zakupiony u nas produkt jeśli przed upływem 2 lat od daty otrzymania 

stwierdzisz, że jest on uszkodzony, niekompletny, wadliwy lub niezgodny z opisem. Wypełnij poniższą tabelę formularza, a następnie odeślij produkty wraz z dowodem 

zakupu na adres zwrotów i reklamacji (adres znajdziesz na górze strony). 

     Zgłaszam reklamację produktu zakupionego w dniu (d/m/r) ……../….……/…….……… w oparciu o gwarancję producenta. 

Dla zgłoszonej reklamacji wnioskuję o : 

                     Wymianę produktu na wolny od wad                   Zwrot pieniędzy za reklamowany produkt 

W przypadku braku możliwości wymiany produktu, proszę o zwrot pieniędzy za reklamowany produkt na powyższy rachunek bankowy. 
 

Oświadczam, że koszt odesłania towaru do magazynu wyniósł : ………………… zł                                       ………….…………………..………………….                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     czytelny podpis Klienta 

ZGŁASZAM WYMIANĘ 

Zgodnie z Regulaminem Sklepu możesz wymienid produkty w ciągu 14 dni od daty otrzymania jeśli rozmiar został źle dobrany. Aby wymiana mogła zostad zrealizowana 

sprawdź dostępnośd wymienianych produktów na stronie sklepu. W sytuacji, gdy odeślesz produkt, a wybrane nowe  parametry produktu nie będą dostępne, zwrócimy Ci 

pieniądze za produkt na wskazane powyżej konto bankowe. Pamiętaj, że zwracany towar nie może nosid śladów użytkowania. Wypełnij poniższą tabelę formularza, a 

następnie odeślij  produkty do wymiany na adres zwrotów i reklamacji (adres znajdziesz na górze strony). 

       Zgłaszam chęd wymiany produktów zakupionych w dniu (d/m/r) ……../…….…/…….……… 

 

Koszt wysyłki wymienionego towaru pokrywa kupujący
1
 (8,23 zł InPost Paczkomaty

2
/13,50 zł kurier GLS)                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Nazwa produktu Opis reklamacji 

  

LP. Nazwa produktu Nowy rozmiar (zaznacz odpowiedni) 

1.  36  38   41  44  47  50  53  56 

2.  36  38   41  44  47  50  53  56 

3.  36  38   41  44  47  50  53  56 

4.  36  38   41  44  47  50  53  56 

      

………….…………………..…………………. 
czytelny podpis Klienta 

1 Wymiana towaru jest zawsze wysyłana za pobraniem (tylko koszt wysyłki)  
2
 Tylko w przypadku, gdy pierwsze zamówienie było nadawane poprzez InPost Paczkomaty 

PRODUKT ODEŚLIJ NA ADRES ZWROTÓW I 

REKLAMACJI: 

SKLEP BEXA Grupa B.H.E. 

ul. M. Skłodowskiej-Curie 182a 

59-300 LUBIN 

Data: …………………………………..…………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko: …..……………………………………………………………..…..……….. 

e-mail: ………………….……………………………………….………..…………..…..……….. 

telefon: ……………………………………………………………………..……………..……….. 

nr zamówienia: …………………………………………………….………………….……….. 

adres: ul. ……………………………………………nr…………………..…..………………….. 

kod pocztowy: ………………..…… miejscowośd: ……………………..…….…….. 
(adres do korespondencji i zwrotu) 

(do zwrotu należności) 


