
УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЬ З ДЕТАЛЬНИМИ ПРАВИЛАМИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ НА СТОРІНЦІ http://preta.com.ua/refund

Будь-ласка, заповніть всі поля цього бланку друкованими літерами. Заповнений бланк вкладіть всередену коробки з товаром.

ЗАЯВА ПРО ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ
____________________________________________________________

ДАТА ОТРИМАННЯ ТОВАРУ

ВІД
На основі вищевикладеного та Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р. № 1023-ХІІ, прошу розірвати зі мною договір купівлі-продажу, прийняти назад наступні
товари:

№ АРТИКУЛ НАЙМЕНУВАННЯ КІЛЬКІСТЬ ЦІНА КОД ПРИЧИНИ
ПОВЕРНЕННЯ

КОДИ ПРИЧИН
ПОВЕРНЕННЯ

придбаний в інтернет магазині preta згідно каталогу на сайті www.preta.com.ua. При обранні данної опції погоджуюсь, що на підставі ст. 604 Цивільного кодексу України
зобов'язання за договором купівлі-продажу товару, що повертається, припиняється та змінюється на зобов'язання щодо купівлі-продажу товару, що буде обрано мною у
майбутньому. За мною залишається право згідно окремої письмової заяви на повернення протягом 1 рік сумі попередньої оплпти.

*** Власником банківського рахунку має бути та сама особа, що здійснює повернення.

ДАТА ПІДПИС _______________________

ПРІЗВИЩЕ

ІМ'Я

ПО-БАТЬКОВІ

МОБ. ТЕЛ. +380 ( )

Інша причина (будь ласка вкажіть що саме) ____________
__________________________________________________

____________________________________________________________

дата видачіПАСПОРТНІ ДАНІ: серія та номер

ким видан

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД

НА САЙТІ PRETA.COM.UA БУЛО ПРИДБАНО

ТОВАР ЗГІДНО ЗАМОВЛЕННЮ №
На основі вищевикладеного та Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р. № 1023-ХІІ, прошу розірвати зі мною договір купівлі-продажу, прийняти назад наступні

товари:

№ АРТИКУЛ НАЙМЕНУВАННЯ КІЛЬКІСТЬ ЦІНА КОД ПРИЧИНИ
ПОВЕРНЕННЯ

КОДИ ПРИЧИН
ПОВЕРНЕННЯ

Інша причина (будь ласка вкажіть що саме) ____________
__________________________________________________

1. НЕ ПІДІЙШОВ ЗА РОЗМІРОМ
2. ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ВІД ФОТО НА САЙТІ
3. ПОГАНА ЯКІСТЬ/БРАК

4. НЕ ТОЙ ТОВАР, ЩО ЗАМОВЛЯВСЯ
5. ПОСИЛКА БУЛА УШКОДЖЕНА
6. ДОСТАВЛЕНО ЗАНАДТО ПІЗНО

ПОВЕРНУТИ ГРОШОВІ КОШТИ НА ПЕРСОНАЛЬНИЙ РАХУНОК PRETA**

ПОВЕРНУТИ ГРОШОВІ КОШТИ НА КАРТКОВИЙ РАХУНОК***

НАЗВА БАНКУ

НОМЕР КАРТКИ

** Прошу зарахувати грошові кошти, що підлягають поверненню за Товар, у якості попередньої оплати в розумінні ст. 693 Цивільного кодексу України за товар, що буде 
придбаний в інтернет магазині preta згідно каталогу на сайті www.preta.com.ua. При обранні данної опції погоджуюсь, що на підставі ст. 604 Цивільного кодексу України 
зобов'язання за договором купівлі-продажу товару, що повертається, припиняється та змінюється на зобов'язання щодо купівлі-продажу товару, що буде обрано мною у 
майбутньому. За мною залишається право згідно окремої письмової заяви на повернення протягом 1 рік сумі попередньої оплпти.

*** Власником банківського рахунку має бути та сама особа, що здійснює повернення.)

ДАТА ПІДПИС _______________________

____________________________________________________________




