FORMULARZ REKLAMACJI PRODUKTU
Nie wysyłaj przesyłek za pobraniem.
Zwrotów pieniędzy dokonujemy tylko na rachunek bankowy.
.................................
Imię i nazwisko

..........................
Numer zamówienia

.........................................................
E-mail
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14 dni na
reklamację

Bezpieczna
wymiana

Telefon

Oświadczam, że zgubiłem paragon
Twój podpis (kupującego)

Szybka
realizacja

Jak to działa?

...................................................

Twój numer konta bankowego

1. Wydrukuj i wypełnij czytelnie formularz

*Jeśli posiadasz dowód zakupu - włóż go do paczki wraz z uzupełnionym formularzem

2. Dołącz uzupełniony formularz do paczki z produktem.
3. Wyślij paczkę na adres: KOCHAM ŻYCIE PRO ANDRZEJ SZMYT, ul. Sokola 4, 98-220 Zduńska Wola

Nazwa produktu - nr. produktu

Il.szt.

Powód zwrotu

(Wpisz numer/-y z listy)

Twoje oczekiwania
(Wpisz z listy A/B/C)

Uzupełnij formularz i dołącz go do paczki jeśli:
chcesz zwrócić produkt, brakuje produktu, produkt dotarł uszkodzony,
zamówienie się nie zgadza.

Dziękujemy za zakupy
Dbamy o najwyższa jakość Twojego zadowolenia.
- wyślij do nas paczkę, a my w ciągu 72h odpowiemy.
- masz 14 dni na reklamację produktu od momentu jego dostarczenia.
- rozpatrujemy i zakańczamy zgłoszenia do 14 dni roboczych.
Pamiętaj, że zanim użyjesz obecnego formularza, musisz
skontaktować się z biurem obsługi telefonicznie, bądź przesłać
zgłoszenie reklamacyjne poprzez "formularz reklamacji online" zawarty na stronie: https://kochamzycie.pro/reklamacje-i-zwroty/

Oświadczam, że formularz reklamacyjny jest
zgodny z prawdą
Akceptuję regulamin oraz politykę prywatności
zawartą na sklepie "kochamzycie.pro"
*zaznacz wszystkie zgody

...................................................
Twój podpis (reklamującego)

ADRES: KOCHAM ŻYCIE PRO ANDRZEJ SZMYT, ul. Sokola 4, 98-220 Zduńska Wola

1. Błędnie spakowany produkt A) Wymiana produktu
2. Produkt jest uszkodzony
B) Zwrot pieniędzy
3. Nie chcę tego produktu
C) Inne, napisz
4. Wada fabryczna produktu
5. Inne : napisz

TELEFON: +48 667 099 099
POCZTA: KONTAKT@KOCHAMZYCIE.PRO
STRONA FIRMOWA: WWW.KOCHAMZYCIE.PRO

Analiza zgłoszenia
w ciągu 72h

Jeśli otworzyłeś paczkę i
zauważyłeś, że coś się nie
zgadza bądź wygląda inaczej
niż powinno, skontaktuj się z
nami bezpośrednio pod
numerem telefonu
+48 667 099 099

