
                                    FORMULARZ ZWROTU (Odstąpienia od umowy.) 

ZWROT W PACZKOMACIE za jedyne 6,90zł – KROK PO KROKU                                                                                                                            

1.Wejdź na stronę szybkiezwroty.pl                                                                                                                                                                              

2.Wpisz nazwę sklepu GULIWERKIDS                                                                                                                                                                   

3.Uzupełnij formularz i kliknij w przycisk Wyślij. Na podany email i nr telefonu dostaniesz instrukcję z kodem.                                                       

4.Wypełnij formularz zwrotu                                                                                                                                                                                                    

5.Możesz również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres 

guliwerkids@gmail.com                                                                                                                                                                                              

6.Zapakuj zwracany produkt (będziemy wdzięczni, jeśli będzie w oryginalnym opakowaniu producenta) i włóż do paczki formularz zwrotu/odstąpienia od 

umowy oraz oryginał lub kopię paragonu (lub faktury).                                                                                                                                                            

7.W ciągu 72 godzin nadaj przesyłkę w paczkomacie. 

ZWROT NA WŁASNY KOSZT – KROK PO KROKU                                                                                                                                                           

JEŚLI NIE MOŻESZ LUB NIE CHCESZ SKORZYSTAĆ Z OPCJI ZWROTU ZA JEDYNE 6,90ZŁ, ZAWSZE MOŻESZ ODESŁAĆ DO NAS TOWAR NA WŁASNY KOSZT.                                                                                                                                                                                                                                 

1.Wypełnij formularz zwrotu. Możesz również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie 

drogą elektroniczną na adres guliwerkids@gmail.com                                                                                                                                               

2.Zapakuj zwracany produkt (będziemy wdzięczni, jeśli będzie w oryginalnym opakowaniu producenta) i włóż do paczki formularz zwrotu/odstąpienia od 

umowy oraz oryginał lub kopię paragonu (lub faktury).                                                                                                                                                          

3.Odeślij paczkę na adres:                                                                                                                                                                                       

GULIWERKIDS.PL UL. MICKIEWICZA 4 28-100 BUSKO-ZDRÓJ Z DOPISKIEM „GULIWERKIDS.PL - ZWROT”                                                     

PAMIĘTAJ:                                                                                                                                                                                                                                                 

- Zwrotu dokonujesz na własny koszt. Koszt ten nie podlega zwrotowi.                                                                                                                                                       

- Nie wysyłaj do nas przesyłek "za pobraniem" - nie mamy technicznej możliwości odbioru takiej paczki.                                                                                                         

- Z uwagi na bezpieczeństwo przesyłki i tempo jej dostarczenia polecamy odsyłanie towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej lub korzystając z opcji 

pocztowej "Potwierdzenie nadania" / "Paczka polecona".- W przypadku wysyłki do Unii Europejskiej dostępna jest tylko jedna metoda zwrotu - wysyłka 

na własny koszt.                                                                                                                                                                                                                        

- Klient odpowiada za ewentualne zmniejszenie wartości towaru zgodnie z regulaminem i przepisami prawa. 

-------------------------------------------------------------------------------------                                                                       
IMIĘ I NAZWISKO 

-------------------------------------------------------------------------------------                                                                             
EMAIL 

-------------------------------------------------------------------------------------                                                                           
ADRES KLIENTA 

-------------------------------------------------------------------------------------                                                                            
NR. TELEFONU 

      
Numer rachunku bankowego.                                                                                                                                                                                                                                                                           
Jeżeli zapłaciłeś za zamówienie gotówką przy odbiorze i podasz nam numer rachunku bankowego, zwrot nastąpi na podany nr. rachunku. W razie braku podania nr. rachunku zwrot nastąpi w takiej                       
formie w jakiej dokonałeś płatności.                                                                                                                                                                                                                                                                      

ZAZNACZ NA FAKTURZE KRZYŻYKIEM ZWRACANE PRODUKTY W MIEJSCU ZWROT [X] I DOŁĄCZ JĄ DO FORMULARZA ZWROTU             

LUB WYPISZ PONIŻEJ ZWRACANE PRODUKTY. 

L.P. NR. ZAMÓWIENIA NAZWA PRODUKTU I KOD CENA 

    

    

    

    

    

    

 

……………………………………..                                                                                                                                                                                            
PODPIS KLIENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Więcej szczegółów: guliwerkids.pl/content/24-zwrot-towaru                                                                                                                                                  BIURO OBSŁUGI KLIENTA: Tel. +48 604 42 72 90 
Guliwerkids.pl Al. Mickiewicza 4 28-100 Busko-Zdrój Polska                                                                                                                                                 e-mail: guliwerkids@gmail.com 
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