
FORMULARZ ZWROTU (ODSTĄPIENIA OD UMOWY)

i dokonasz zwrotu jednym z podanych na odwrocie sposobów.Chcesz dokonać zwrotu? To proste. Wystarczy, że wypełnisz pola oznaczone

WPISZ DANE

......................................................................................................................
NUMER ZAMÓWIENIA

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Jeśli zapłaciłeś/aś za zamówienie gotówką przy odbiorze i podasz nam numer rachunku bankowego, zwrot nastąpi na wskazany nr rachunku. 

 

ZAMÓWIENIE

..........................................................................................
PODPIS KLIENTA

Więcej szczegółów na: wearmedicine.com/a/zwroty-i-reklamacje-online 
BRANDBQ Kokotów 812 C, 32-002 Kokotów, Polska

Biuro Obsługi Klienta: tel. 12 312 27 22
e-mail: sklep@wearmedicine.com

L.P. NAZWA PRODUKTU

1

2

3

„Administratorem podanych danych osobowych jest Brandbq sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków. Aby dowiedzieć się więcej na temat zasad, na jakich przetwarzamy

Twoje dane oraz o przysługujących Ci w związku z tym prawach, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności: wearmedicine.com/a/polityka-prywatnosci.”

 

KOD PRODUKTU CENA ZWRACAM 
(oznacz "x" zwracany produkt)



CHCESZ DOKONAĆ ZWROTU? MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z JEDNEJ Z DWÓCH OPCJI:

1. WYSYŁKA NA WŁASNY KOSZT NA ADRES:

BRANDBQ Sp. z o. o.
Kokotów 812 C, 
32-002 Kokotów
z dopiskiem: "Medicine - zwrot"

2. DARMOWY ZWROT W SALONIE MEDICINE:

Jeśli nie chcesz ponosić kosztów transportu, możesz zwrócić towar w jednym z salonów Medicine. 
Nasi sprzedawcy pomogą dopełnić niezbędnych formalności, a zwrot płatności otrzymasz w takiej formie, w jakiej było opłacone zamówienie, 
chyba że wyrazisz zgodę na inny sposób zwrotu (np. na podany nr rachunku bankowego w przypadku płatności gotówką).
Listę salonów sprawdzisz na stronie wearmedicine.com/a/lista-salonow

PAMIĘTAJ

NA DOKONANIE ZWROTU (ODSTĄPIENIE OD UMOWY) MASZ AŻ 30 DNI OD DATY OTRZYMANIA PRZESYŁKI. 
Pamiętaj o złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Możesz to zrobić poprzez wypełnienie załączonego do przesyłki formularza 
zwrotu lub przesłanie innego jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy pisemnie lub drogą elektroniczną na adres email 
sklep@wearmedicine.com. Będziemy wdzięczni za dołączenie oryginału albo kopii faktury lub paragonu, ułatwi nam to sprawną obsługę.

NIE REALIZUJEMY WYMIAN TOWARU. 
Jeśli nie odpowiada Ci rozmiar lub kolor otrzymanego towaru, złóż i opłać nowe zamówienie, a niepasujący towar odeślij wg procedury zwrotu.

TERMIN ZWROTU PŁATNOŚCI MOŻE WYNIEŚĆ OD 5 DO 14 DNI, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI. 
W przypadku odstąpienia od umowy co do wszystkich zamawianych towarów, zwracany jest także koszt za przesyłkę poniesiony przez klienta 
w ramach pierwotnej transakcji. Jeśli zapłaciłeś/aś za zamówienie gotówką przy odbiorze i podasz nam numer rachunku bankowego, zwrot 
nastąpi na wskazany nr rachunku. Klient odpowiada za ewentualne zmniejszenie wartości towaru zgodnie z regulaminem sklepu Medicine  
i przepisami prawa.

Więcej szczegółów na: wearmedicine.com/a/zwroty-i-reklamacje-online 
BRANDBQ Kokotów 812 C, 32-002 Kokotów, Polska

Biuro Obsługi Klienta: tel. 12 312 27 22
e-mail: sklep@wearmedicine.com


