
PAMIĘTAJ, ŻE ZWRACANY PRODUKT NIE MOŻE NOSIĆ ŚLADÓW UŻYTKOWANIA ORAZ MUSI POSIADAĆ 
WSZYSTKIE MARKOWE METKI ORAZ NAKLEJKI, BY ZWROT MÓGŁ ZOSTAĆ WYKONANY.  

FORMULARZ  ZWROTU / WYMIANY 

Data formularza:

Zwracany produkt wraz z uzupełnionym formularzem prosimy odesłać na adres: 

NUDYESS, Żurawia 22/311, 00-515 Warszawa 

Prosimy o zaznaczenie krzyżykiem powodu zwrotu zakupionego towaru:
(Uzupełnienie tego pola nie jest obowiązkowe, jednak bardzo prosimy o podanie powodu zwrotu, gdyż pozwoli nam na to na udoskonalanie produktów 
oferowanych w NUDYESS)  

       Zły rozmiar/Chciałabym wymienić na inny    Jaki?  XS/S           M/L         

Proszę o kontakt w celu dobrania właściwego rozmiaru / Nr tel.

 Towar niezgodny z opisem   
 Kolor niezgodny z oczekiwaniem / Za ciemny         Za jasny 
  Rodzaj tkaniny niezgodny z oczekiwaniami / Oczekiwałam innej  jakiej?
 Błąd w dostarczonym zamówieniu. Opisz błąd: 
  Inny (jaki?):

       Zapozna łem/łam si ę z regulaminem sklepu internetowego NUDYESS oraz zasadami dokonywania zwrotu na podstawie 
skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.  

 Imię i nazwisko:

E-mail:

 Numet telefonu:

 Data zakupu: Numer zamówienia:

Wypełnij w razie wymiany:

 Nazwa i rozmiar zakupionego 
produktu:

 Nazwa i rozmiar produktu 
na wymianę:

Wypełnij w razie zwrotu:

 Kwota do zwrotu (PLN):

 Nazwa i rozmiar zakupionego 
produktu:

ABY USPRAWNIĆ PROCES ZWROTU ZA ZŁOŻONE U NAS ZAMÓWIENIE, ZWROT KWOTY ZAMÓWIENIA 
BĘDZIE DOKONYWANY WEDŁUG ŹRÓDŁA WYKONANIA PŁATNOŚCI, TO JEST POPRZEZ SYSTEM 

PRZELEWY24 LUB PAYPAL. 

Nr konta na które należy dokonać zwrotu, jeśli płatność była inna niż przez system Przelewy24 lub PayPal: 

IBAN:

SWIFT:

Dodatkowe infromacje:
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