
ZWROT / WYMIANA TOWARU:
  
1. Wypełnij formularz.

Formularz znajduje się na kolejnej stronie. Opisz w nim dokładnie czego dotyczy 
problem.

2. Zapakuj towar + formularz. 

Przygotuj towar do bezpiecznego odesłania. Zadbaj aby był złożony i  
oryginalnie zapakowany. Do przesyłki dołącz wypełniony formularz.

3. Odeślij przesyłkę.

- Przygotowaną przesyłkę wyślij na nasz adres:  
MINDON ŁUKASZ KOLANOWSKI os. Jana III Sobieskiego pawilon 52 
(na lewo od Chaty Polskiej), 60-690 Poznań. 
- Bezpłatny zwrot, paczkomat Inpost z dopiskiem 
ZWROT/WYMIANA/REKLAMAMACJA (opcja dostępna tylko dla kupujących 
allegro paczkomaty inpost). 

4. Korekta Faktury. 

Poinformujemy Cię mailowo, gdy przesyłka do nas dotrze. 
Wystawimy również korektę do faktury i wyślemy ją do Ciebie mailem
 - koniecznie potwierdź jej otrzymanie. 

5. Rozliczenie / wymiana. 

Zamówienie rozliczymy terminie 10 dni od otrzymania przesyłki. 
Zwrot - otrzymasz przelew na konto bankowe. Zwrócona zostanie wartość 
odesłanego towaru + koszt najtańszej wysyłki dostępnej dla Twojego zamówienia. 
Koszt odesłania nie jest zwracany. 
Wymiana - wyślemy przesyłkę z nowym towarem oraz rozliczymy zamówienie. 
Zwrócimy różnicę w cenie towarów, lub zostaniesz poproszony o dopłatę. 
Przy wymianie Ty ponosisz koszty wysyłki.  

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
babyuniverse.pl



FORMULARZ ZWROTU  / REKLAMACJI / WYMIANY 
1. Dlaczego odsyłasz do nas towar? (zaznacz powód) 

  ZWROT TOWARU 
 

  WYMIANA TOWARU 
 

  REKLAMACJA 
 

2. Dane zamawiającego 
 

 Imię i nazwisko zamawiającego: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Telefon: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
3. Dane zamówienia 

 
 Numer zamówienia:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Numer faktury/paragonu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
 Data otrzymania przesyłki: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

 
4. Towar (wskaż towary, których dotyczy zgłoszenie) 

 
…………………………………………………………….……… 

nazwa towaru
           …………….

ilość
                ………………………………………………………………… ……………………………..

powód
 

 
…………………………………………………………….……… 

nazwa towaru
           …………….

ilość
                ………………………………………………………………………………………………..

powód
 

 
…………………………………………………………….……… 

nazwa towaru
           …………….

ilość
                ………………………………………………………………………………………………..

powód
 

 
……………………… ………………………………….……… 

nazwa towaru
           …………….

ilość
                ………………………………………………………………………………………………..

powód
 

5. Dodatkowe informacje / opis wymiany 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Nr konta 

Dane do przelewu i nazwa konta: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

_ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _ 

Oświadczam, że odstępuję od umowy kupna zawartej na odległość. Umowa zawarta została w dniu ............................ 

w Poznaniu. Zwracam poniższe produkty z zamówienia nr: …………………………………………  otrzymanego w dniu 

…………..................................................... do paragonu/faktury nr: ……………………………………………….  . 

Podpis: ………………………………………………


