
TO  PROSTE  JAK  SZOSA  BEZ WINKLA!

Telefonicznie
(+48) 22 250 21 51

JAK  WYGL"DA  PROCEDURA?

1
Masz 30 dni na 
zg!oszenie Twojej decyzji 
o zwrocie

Poinformuj nas o ch"ci zwrotu
lub wymiany w dogodny dla
Ciebie sposób: mailowo, telefonicznie
lub przez czat

2
W ci&gu kolejnych

14 dni ode$lij towar

3
Pieni&dze zwrócimy Ci

w ci&gu zaledwie 3 dni!

  

    

ZG#O$ ZWROT
za ka#dym razem 
poinformuj nas
o numerze
zamówienia Na web-czacie

* Pami"taj, #e zgodnie z obowi&zuj&cym prawem zwracany towar nie mo#e nosi% $ladów próby monta#u lub instalacji, czy u#ytkowania, takich jak zabrudzenia, zniszczenia itp.

Je#eli zrealizowane zamówienie spe!ni!o Twoje oczekiwania, podziel si" swoj& opini& z reszt& motocyklowego 
spo!ecze(stwa zostawiaj&c komentarz na naszym profilu Facebook lub w karcie produktu na stronie sklepu.

Z góry dzi!kujemy za po%wi!cony czas oraz za pomoc w poprawieniu funkcjonalno%ci naszego sklepu!

Adres do zwrotów:

Cieszymy si", #e zosta!e$ naszym Klientem. Aby jeszcze bardziej umili% do$wiadczenia zakupowe gwarantujemy 
najprostszy z mo#liwych procesów zwrotu, reklamacji i wymiany! Na zg!oszenie nam zwrotu masz 30 dni od momentu 
otrzymania przesy!ki.

W tym czasie wype!nij formularz
na odwrocie, nie zapominaj&c
o  podpisaniu si". Nast"pnie zapakuj 

zabezpieczone produkty wraz
z formularzem i ode$lij na nasz adres: 

Sklep.Kawasaki.pl 
ul. Gronostaja 6 
02-786 Warszawa

Dziękujemy za zakupy w Sklep.Kawasaki.pl!

Sklep.Kawasaki.pl 
ul. Gronostaja 6
02-786 Warszawa

 Termin zwrotu pieniędzy liczony jest
 od momentu poprawnie przyjętego
 zwrotu, czyli otrzymania od Ciebie
 przesyłki z pełnowartościowym
 produktem*

Przez Formularz
sklep.Kawasaki.pl/kontakt sklep.Kawasaki.pl



Data:

Imi" i nazwisko:

Adres e-mail: 

Telefon:

Chc" zwróci& / zareklamowa& / wymieni& poni#sze produkty otrzymane dnia:                                 /                            / 

Przelew zwrotny za zwracany towar wykonujemy niezw!ocznie, najpó)niej w ci&gu 3 dni od momentu poprawnie przyj"tego zwrotu.

W przypadku wymiany, prosimy o napisanie na jaki produkt chcieliby Pa(stwo dokona% wymiany:

__ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __

O$wiadczam, #e zwracany produkt jest kompletny i nie nosi $ladów u#ytkowania.

........................................................................
Czytelny podpis Klienta

Nr rachunku bankowego:

Nr paragonu/faktury:

Nr zamówienia/wysy!ki: 
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Formularz  zwrotu 

Jeśli zamówienie było opłacone przy odbiorze, podaj numer konta bankowego:


