
FORMULARZ ZWROTU/WYMIANY* 
  

Proszę o wypełnienie wszystkich wymaganych pól.  
Produkty podlegające zwrotowi lub wymianie nie mogą być użytkowane. Proszę załączyć dowód zakupu.  

Data sporządzenia formularza zwrotu/wymiany*: __________ /__________ / __________ r.  

Data zakupy produktu: __________ /__________ / __________ r.  

DANE KLIENTA                   DANE ZWRACANEGO PRODUKTU  

Imię i Nazwisko/Firma: 
 
____________________________________________________ 
Aktualny adres dostawy: 
 
____________________________________________________ 
Telefon kontaktowy: 
 
____________________________________________________ 
Email: 
 
____________________________________________________ 

Numer zamówienia: 
 
____________________________________________________ 
Nazwa produktu/kod/ID: 
 
____________________________________________________ 
Cena produktu: 
 
____________________________________________________ 
Numer paragonu / faktury: 
 
____________________________________________________ 

 
ZWROT                                  WYMIANA 

Oświadczam, że rezygnuję z zakupionego produktu i proszę o 
zwrot pieniędzy na poniższy rachunek bankowy: 
 
__ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __- __ __ __ __ - 

 

 __ __ __ __ - __ __ __ __  

 

Nazwa banku: 
 
____________________________________________________ 
Powód zwrotu: 
 
____________________________________________________ 
 

Proszę o wymianę zakupionego produktu na: 
Nazwa produktu/kod/ID: 
 
____________________________________________________ 
Kolor: 
 
____________________________________________________ 
Rozmiar: 
 
____________________________________________________ 
Kwora różnicy w cenie do dopłaty/zwrotu*: 
 
____________________________________________________ 

 
ZWROT należności obejmuje wartość odsyłanego towaru, zwrotowi nie podlegają koszty dostawy. Zwrot należności za odesłany produkt nastąpi w 
ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania przez Sklep kompletnej przesyłki z towarem nienoszącym śladów użytkowania. Zwrot będzie 
dokonany przelewem na rachunek wskazany przez Klienta w Formularzu Wymiany/Zwrotu. 
Produkt(y) razem z wypełnionym formularzem zwrotu/wymiany oraz dowodem zakupu proszę wysłać na adres:  
„NIMT Monika Rytter”, ul. Cześnikowska 1A/14, 60-329 Poznań z dopiskiem „NIMT-zwrot”. Dla bezpieczeństwa, prosimy o wysyłanie paczek za 
potwierdzeniem odbioru lub korzystając z usług firmy kurierskiej.  
 
WYMIANA: 
1. W celu dokonania wymiany towaru należy najpierw wypełnić Formularz Zwrotu/Wymiany, w którym zawarte będzie wskazanie towaru, na jaki 
ma nastąpić wymiana, który należy wysłać na adres e mail: biuro@nimt.pl, w tytule wpisując „Wymiana + nazwa produktu do wymiany”. Po 
otrzymaniu przez Sklep Formularza Wymiany/Zwrotu. Klient otrzyma maila z potwierdzeniem dostępności towaru, (co oznacza wyrażenie akceptacji 
Sklepu na wymianę towaru). 
2. Po potwierdzeniu dostępności towaru produkt(y) razem z wypełnionym formularzem wymiany/zwrotu oraz dowodem zakupu proszę wysłać na 
adres: „NIMT Monika Rytter”, ul. Cześnikowska 1A/14, 60-329 Poznań z dopiskiem „NIMT-wymiana + nazwa produktu do wymiany”. Dla 
bezpieczeństwa, prosimy o wysyłanie paczek za potwierdzeniem odbioru lub korzystając z usług firmy kurierskiej.  
3. Jeśli wymieniany produkt jest droższy od zakupionego, prosimy o przelanie na nasze konto różnicy. W tytule przelewu należy wpisać 
„Wyrównanie do zamówienia nr…………”. W takiej sytuacji wysyłka jest realizowana po otrzymaniu przelewu. Gdy produkt jest tańszy od 
zamówionego poprzednio, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez nas wymienianego produktu różnica zostanie przelana na numer 
konta podany w Formularzu Zwrotu/Wymiany. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem. 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 923 ze zm., wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w formularzu dla potrzeb przeprowadzania procesu zwrotu/wymiany nabytego przeze mnie towaru.  
 
Oświadczam, że odsyłany produkt nie był używany. 
 
 

…………………………………………………………………………………………  
Podpis klienta 

mailto:biuro@nimt.pl

