
Від ________________ 20 ___ р.   м. Київ

Прошу повернути сплачені за товар:

У ЗВ’ЯЗКУ З

ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ НА КАРТКУ

Кошти в сумі

Не підійшов розмір/модель

гривень

Директору ТОВ «Самсоніка»
Юридична адреса: м.Київ, Харківське шосе 201/203

Адреса магазину: м.Київ, м.Київ, Харківське шосе 201/203

(прізвище, ім’я та по батькові споживача)

(паспортні данні)

(підпис споживача)

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

__________________________

_____________________________________________________________________________________________

Розрахунковий рахунок _______________________________________________________________________________________

Код ЄДРПОУ _________________________________________________________________________________________________

Код МФО ____________________________________________________________________________________________________

ІПН __________________________________________________________________________________________________________

П.І.Б. власника рахунку _______________________________________________________________________________________

ЗАЯВА

НАЗВА ТОВАРУ, АРТИКУЛ РОЗМІР ЦІНА

Не влаштовує якість товару

Товар відрізняється від замовленого

Інша причина:

Підписанням цієї Заяви я підтверджую, що надана мною інформація, в т.ч. кваліфікована як персональні дані згідно з законодавством України, з 
яким я ознайомлений (-а), може бути внесена в базу персональних даних «Відносини з контрагентами» ТОВ «Самсоніка» («Організація») 
(власника та розпорядника бази). Мені відомі мої права та я надаю свою безстрокову згоду на обробку та використання моїх даних з метою: 
забезпечення правовідносин між Організацією та мною як споживачем, виконання вимог законодавства щодо захисту прав споживачів та для 
реалізації моїх прав та прав Організації, виконання нами своїх обов’язків, передбачених законодавством, в т.ч. для передачі третім особам відповідно 
до вимог законодавства. ОТРИМУВАЧ: ТОВ “САМСОНІКА”, ТЕЛ: +38 050 446 74 59

М. КИЇВ, ВІДДІЛЕННЯ “НОВА ПОШТА” №350, ЗА АДРЕСОЮ: ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 201/203

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

Не влаштовує розмір або колір, маєте сумніви щодо вашого замовлення?

Ви можете повернути будь-який невикористаний товар протягом 14 календарних днів з моменту отримання посилки абсолют-

но БЕЗКОШТОВНО. Повернення товару належної якості можливе за умов, якщо він не був у використанні, збережено його 

товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, фабричні ярлики і оригінальна упаковка від виробника. До товарів які не 

підлягають обміну, або поверненню відносяться: Предмети сангігієни, фотоплівки, фотопластинки, фотографічний папір, 

корсетні товари, парфюмерно-косметичні вироби, перо-пухові вироби, дитячі іграшки м’які, дитячі іграшки (гумові, надувні), 

зубні щітки, апарати для гоління, помазки для гоління, гребінці, гребені та щітки масажні, рукавички, килимові вироби 

метражні, білизна натільна, білизна постільна, панчішно-шкарпеткові вироби, товари в аерозольній упаковці, друковані 

видання, товари для немовлят (пелюшки, соски, пляшечки для годування т. д.), ювелірні вироби з дорогоцінних металів, 

дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

Також додайте документ, що підтверджує покупку. Вищезазначені умови не суперечать вашим правам щодо повернення 

бракованого товару.

Наш процес повернення товару дуже простий! Скористайтеся бланком на повернення, слідуючи інструкціям, наведеним 

нижче: 

1. Заповніть заяву на повернення встановленої форми:

2. ПІБ і паспортні дані

3. Номер замовлення

4. Артикул товару, який ви хочете повернути (артикул зазначено на ціннику безпосередньо на коробці або ярлику)

5. Виберіть причину повернення

6. Виберіть спосіб повернення грошових коштів (якщо ви обрали повернення грошових коштів в повному розмірі на ваш 

рахунок, ОБОВ'ЯЗКОВО вкажіть реквізити цього рахунку).

7. Поставте підпис

8. Відріжте заповнений бланк заяви і вкладіть в посилку з товаром, який ви повертаєте. Також в посилку вкладіть товарний чек.

9. На посилку прикріпіть наклейку з нашою зворотною адресою.

10. Для повернення посилки скористайтесь будь-яким відділенням Нова Пошта. Зверніть увагу менеджера Нова Пошта на 

наклейку з адресою для повернення.

11. Всі поштові збори оплачуються одержувачем, тобто нами. Обов'язково повідомте менеджера Нова Пошта про те, що 

відправку оплачує компанія-отримувач.

12. Збережіть другу частину накладної до тих пір, поки ви не отримаєте повернення грошових коштів. Кошти за товар 

надійдуть протягом 14 днів в той спосіб, який ви вказали в заяві.

13. У разі відправки об'ємної посилки понад 5 кг — зазначте доставку кур'єром.

відірви
та наклей


