
 

 

 

 

Заява на повернення товару 

Прошу, здійснити повернення грошових коштів за придбаний мною товар  

в інтернет-магазині Zimmaletto.com          Замовлення №____________ 

Код моделі, що повертається: ______________(вказаний у розхідній накладній у графі «товар») 

Дата отримання ____________20___р, номер відповідної розхідної накладної:_________________ 

Причина повернення : НЕ ПІДІЙШОВ ПО формі, габаритам, фасону, кольору, розміру або з інших 

причин не може бути використаний за призначенням. 

 (підкресліть необхідне) 

Сума сплачена за товар _____________Сумма прописом______________________________________ 

Призначення платежу: для зарахування на власну картку ПриватБанку №______________________ 

ПІБ________________________________ ІПН_______________________________________ 

Банківські реквізити (вказуються, якщо Ви обслуговуєтесь НЕ у ПриватБанку) : 

Отримувач платежу________________________  ЄДРПОУ отримувача ________________________ 

Рахунок отримувача________________________Назва банку отримувача_______________________ 

МФО банку _______________________________Призначення платежу_________________________ 

Чек оплати , копії паспорту та ІПН додаю. 

 ( Ви можете надати копії ІПН та паспорту, дистанційно на email адресу mail@zimmaletto.com) 

 

УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ 

Шановний покупець! Якщо замовлення Вам не підійшло і Ви вирішили повернути товар, будь ласка, 

зверніть увагу: повернення товару приймається на протязі 14 днів з моменту отримання, за умови 

збереження товарного вигляду. Товарний вигляд передбачає: наявність заводського пакування, 

ярликів та відсутність слідів носки .(відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів», 

ст.9). Повернення приймається за умови оформленої заяви та наявності вказаних нижче документів. 

По будь яких питаннях Ви завжди можете звернутися до менеджерів інтернет- магазину  

за тел.: (095)312-75-83 

З правилами та умовами повернення ознайомлений (на). Претензій до інтернет-магазина 

Zimmaletto.com не маю. Надаю згоду ФОП Кривошеєвої Аллі Абдулаевні на обробку будь-якими 

способами моїх персональних даних, в т.ч. включення до бази даних, з метою забезпечення реалізації 

законодавства про захист прав споживачів, які регулюються Цивільним кодексом України від 16 

січня 2003 року, N 435-ІУ (зі змінами та доповненнями) та іншими нормативно-правовим актами, що 

містять положення про захист прав споживачів. Цим підтверджую, що ознайомлений з правами, котрі 

стосуються персональних даних, а також цим підтверджую, що ФОП Кривошеєва Алла Абдулаевна 

звільнено від зобов’язання направляти на мою адресу письмове повідомлення про права, мету збору і 

осіб, яким передаються мої персональні дані. 

Дата   ___________________                      Підпис_____________________ 

 

ФОП Кривошеєвої Аллі Абдулаевні 
від _______________________________  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________  
(ПІБ, адреса, контактний телефон споживача)  


