



FORMULARZ WYMIANY TOWARU 

 

IMIE I NAZWISKO: ……………………………………………………………….………. 

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

NUMER TEL.: ………………………………….  E-MAIL: ………………………………

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

DATA ZAMÓWIENIA: ……………………………………………………………………..

NUMER FAKTURY: ……………………………………………………………………….

NAZWA BANKU: ………………………………………………………………………….

NUMER RACHUNKU:

 


JAK WYMIENIĆ TOWAR - KROK PO KROKU 
1. Wypełnij formularz


2. Dołącz paragon/fakturę  
(tylko jeżeli wymieniasz na inny produkt)


3. Spakuj starannie produkty

4. Wyślij przesyłkę za pomocą Szybkich Zwrotów InPost


(W trakcie nadawania paczki ze zwrotem do nas nie ponosisz żadnych opłat)


5. Złóż nowe zamówienie

Pamiętaj, aby nowe zamówienie opłacić.  Prosimy o dopisek „Wymiana towaru” w uwagach do zamówienia. 


Uwaga! Koszty wysyłki w obie strony pokryjemy tylko jeśli nowe zamówienie zostanie z góry opłacone 

(Przelew natychmiastowy, Karty płatnicze, BLIK, Google pay). 


Nie zwracamy kosztów przesyłki nadanej innym sposobem niż Szybkie Zwroty InPost.


6. Wciągu kilku dni zwrócimy Ci wartość zwracanego towaru 

(wraz z poniesionym kosztem nowej wysyłki, jeżeli taki miał miejsce)


Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) 
odstępuję od umowy sprzedaży wyżej wymienionych towarów. 

Data............................................ 	 	 	 	 Podpis............................................


NAZWA PRODUKTU ILOŚĆ CENA POWÓD WYMIANY 



Regulamin wymiany 

1) Klient ma prawo wymienić towar zakupiony w sklepie shouldbe.pl do 14 dni od 
otrzymania przesyłki. 


2) Do zwrotu przyjmujemy jedynie czyste, nieużywane i nieuszkodzone produkty. Produkt 
należy odesłać z paczkomatu za pomocą usługi Szybkie Zwroty InPost - Podczas 
nadawania przesyłki klient nie ponosi żadnych kosztów.


3) Do paczki należy dołączyć wszelkie akcesoria, a także wypełniony formularz wymiany i 
oryginalny dokument zakupu (jeżeli produkt wymieniany jest na inny produkt - jeżeli 
wymiana dotyczy tego samego modelu, nie ma konieczności załączania dokumentu 
zakupu)


4) Nowe zamówienie należy z góry opłacić. W uwagach do zamówienia należy wpisać 
„Wymiana towaru”


5) Po otrzymaniu przesyłki zwrotnej oraz wysłaniu przez nas nowego zamówienia, w ciągu 
kliku dni (najpóźniej w ciągu 14 dni) zwrócimy klientowi następującą kwotę:


Wartość zwracanego produktu (zgodnie z wystawionym dokumentem sprzedaży) + Koszt 
wysyłki nowego produktu, jeżeli został on poniesiony przez klienta.


 6) W razie niedostosowania się do jakiegokolwiek punktu regulaminu produkt wróci do 
klienta na jego koszt.


7) Nie odbieramy przesyłek wysłanych za pobraniem. 


Dokonując zwrotu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Should Be S.C., 
ul. Złotoryjska 6, 59-220 Legnica. w celu rozpoznania reklamacji i prowadzenia korespondencji z nią 

związanej. Zgoda ta może być cofnięta w każdej chwili, a Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich 
danych osobowych oraz ich poprawiania. 

Data............................................ 	 	 	 	 Podpis............................................

http://shouldbe.pl

