ЗАЯВА НА ПОВЕРНЕННЯ

COLIN'S

ТОВАРУ НЕНАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ АБО ТОВАРУ, ЯКИЙ НЕ ВІДПОВІДАЄ ЗАМОВЛЕННЮ

1. Заповніть, будь ласка, всі без виключення поля цієї заяви та вкладіть її у посилку разом із товаром, що повертаєте.
2. Зробіть відправку посилки, повністю оплативши вартість послуг доставки (не післяплатою) на адресу:
07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Олега Онікієнка, буд.134 (ТОВ «Дельта Текс»), тел. (093) 085-81-22

Дані покупця

Замовлення

від

(покупцем є особа, від імені якої було розміщено Замовлення, незалежно від того,
ким було оплачено та/або отримано товар)

П.I.Б.
Серія та номер паспорту (або іншого документу, що його замінює)
Виданий (ким,коли)
Телефон
№

Артикул

Назва товару

Розмір

Кількість

Ціна, грн./шт.

Код повернення

1
2
3
4

Ви можете повернути якісний товар, що не відповідає замовленню упродовж 30-ти днів з моменту його отримання.
Товар неналежної якості підлягає поверненню в строки та в порядку, визначеному продавцем, з яким можна
ознайомитися на сайті https://colins.ua/.
Навпроти товару в полі «Код повернення» вкажіть номер причини повернення:
1. Прийшов не той товар/не відповідає опису/фото
2. Не влаштовує якість товару (зазначте недоліки у примітках)
Примітки :
Відповідно до закону України «Про захист прав споживачів», заявляю про розірвання укладеного між мною та ТОВ
«Дельта Текс» договору купівлі-продажу зазначених вище товарів, прошу прийняти такі товари до повернення,
а грошові кошти за товар в сумі

грн.

коп.

а також вартість доставки товару в сумі

грн.

коп.

прошу повернути шляхом безготівкового перерахунку на належну мені банківську картку номер якої:
(вкажіть повний номер картки)
Я підтверджую, що вказані в цьому документі дані є достовірними, та що в цьому відправленні не міститься ніяких шкідливих або заборонених законодавством чи поштовою регламентацією
предметів. Згідно з положеннями статті 6 Закону України «Про захист персональних даних», даю свою згоду на обробку, а саме: збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування,
зміну, оновлення, використання та розповсюдження (реалізацію, передачу), знеособлення, знищення моїх персональних даних, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, серія та номер паспорта,
орган, який його видав, дата видачі паспорта, номер телефону (робочий, домашній, мобільний), з метою забезпечення реалізації господарських відносин у сфері роздрібної реалізації товарів
та торговельного обслуговування, забезпечення реалізації податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та відносин у сфері реклами. Цим підтверджую, що я повідомлений
про те, що мої персональні дані будуть передані фінансовій установі для цілей здійснення зі мною розрахунків за товар, який повертається. Строк дії цієї згоди не обмежений та вона діє,
протягом всього строку обробки моїх персональних даних, що окремо визначається ТОВ "ДЕЛЬТА ТЕКС" та об’єктивно необхідний для виконання мети обробки таких даних, однак у будьякому випадку не менше п’яти років.

дата

підпис покупця

