
 
 

 

FORMULARZ ZWROTU/ REKLAMACJI 

Uzupełnij dokument i postępuj zgodnie z informacjami znajdującymi się̨ w treści niniejszego dokumentu. Prosimy o 
czytelne, dokładne i staranne uzupełnienie formularza – ułatwi nam to postępowanie reklamacyjne. 

Niniejszy formularz nie jest formularzem odstąpienia od umowy zawieranej na odległość. Jeśli chcesz odstąpić bez 
podania przyczyny prześlij nam razem ze zwracanym towarem ten formularz.  

 

I. Wpisz Twoje dane i dane dotyczące zamówienia: 

Twój numer Zamówienia:    
Imię̨:    
Nazwisko:    
Ulica:    
Kod pocztowy:    
Miejscowość́:    
Adres e-mail:    

 

II. Wpisz produkty, które chcesz zwrócić́/ wymienić i wpisz powód zwrotu lub reklamacji:  

   

  Nazwa produktu  
Powód zwrotu/ reklamacji (wpisz nr z listy powodów 
zwrotu lub podaj inną wadę produktu)  

1     
2     
3     
4     

  

1. Uszkodzony box  
2. Błędne zamówienie   
3. Uszkodzone produkty w boxie  
4. Brak określonych produktów w boxie  

Oświadczam, że powyższa wada została stwierdzona w dniu: ........................................ 
 



 
 
III. Teraz napisz jakie jest Twoje żądanie poprzez zakreślenie właściwej odpowiedzi lub wpisz swoje żądanie: 

1. Wymiana na produkt wolny od wad  
2. Obniżenie ceny – o kwotę  …………………….. ,  
3. Zwrotu zapłaconej ceny  
4. ….. (inne) ……………………………….   

IV. W przypadku żądania zwrotu ceny podaj dokładne dane numeru rachunku bankowego na jaki mamy zwrócić 
pieniądze :  
 

                          

Numer rachunku bankowego musi składać́ się z 26 cyfr, prosimy sprawdź dokładnie wpisany numer. W przypadku dokonania 
przez Ciebie płatności przez system PayU/PayPal zwrot zostanie dokonany za pośrednictwem tych serwisów.  

 
V. Twoje dodatkowe uwagi lub żądania:  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

Imię i nazwisko oraz czytelny podpis 

 
Pouczenie: 
 
1. W przypadku reklamacji wadliwy/ niewłaściwy towar należy odesłać na nasz adres:  

Pure Beauty Media Sp. z.o.0o. Wąski Jar 10, 02-796 Warszawa 
2. Razem z odsyłanym towarem należy wysłać wypełniony niniejszy formularz oraz kopię lub oryginał dowodu 

zakupu.  
3. W przypadku odesłania towaru prosimy abyś pamiętał o starannym zapakowaniu przesyłki.  
4. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem.  
5. Koszty przesyłek w przypadku reklamowania towaru pokrywa Klient jednak koszty przesyłki w przypadku 

uznania rozpatrzonej reklamacji pokrywa SPRZEDAWCA. Koszty te zostaną niezwłocznie (nie później niż w 
ciągu 5 dniu roboczych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji) zwrócone Klientowi.  


