
cześć! Zastanawiasz się jak zwrócić lub wymienić produkt?
To właśnie formularz, dzięki któremu możesz to zrobić =)

Na zwrot lub wymianę masz 14 dni*

* zwracane/wymieniane produkty nie mogą nosić śladów użytkowania

HBL INVESTMENTS JULIA GÓRECKA
PLAC PARTYZANTÓW 10 42-235 LELÓW NIP 6462972634

jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami:
tel :797 111 562, mail: baylabel.animals@gmail.com

DANE OSOBOWE

Adres mailowy:

imię i nazwisko:

informacje

jakie produkty są wymieniane:

na jakie produkty decyduję się je wymienić ( nazwa, rozmiar, szerokość taśmy):

NUMER PARAGONU, DATA I PODPIS

numer rachunku bankowego (przy różnicy w cenie wymienianych produktów)   

wymiana

1
Uzupełnij formularz

2
Wykonaj przelew, który
pokrywa koszt kuriera 

od nas do Ciebie na kwotę
13,99 zł

i kwotę ewentualnej różnicy 
w cenie wymienianych produktów

 na konto:

 

3
Zapakuj produkt, który 

chcesz wymienić 
i dołóż do paczki 
paragon oraz

wypełniony formularz

4
Szczelnie zapakowaną

paczkę odeślij na adres:
Julia Górecka

Plac Partyzantów 10
42-235 Lelów
797 111 562

Gdy tylko paczka do nas 
dotrze, postaramy się szybko wymienić 

produkt  i odesłać do Ciebie z powrotem =)96 1050 1445 1000 0092 5917 3475
potwierdzenie przelewu proszę podesłać na:

baylabel.animals@gmail.com

zwrot



cześć! Zastanawiasz się jak zwrócić lub wymienić produkt?
To właśnie formularz, dzięki któremu możesz to zrobić =)

Na zwrot lub wymianę masz 14 dni*

zwrot

NUMER PARAGONU, DATA I PODPIS

DANE OSOBOWE

adres mailowy:

imię i nazwisko:

informacje

jakie produkty są zwracane:

dlaczego są zwracane:

numer rachunku bankowego 

* zwracane/wymieniane produkty nie mogą nosić śladów użytkowania

jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami:
tel :797 111 562, mail: baylabel.animals@gmail.com
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1
Uzupełnij formularz

2
Zapakuj produkt, który 
chcesz zwrócić i dołóż 
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wypełniony formularz

3
Szczelnie zapakowaną

paczkę odeślij na adres:
Julia Górecka

Plac Partyzantów 10
42-235 Lelów
797 111 562

4
Gdy otrzymamy Twój
zwrot poinformujemy

Cię o tym mailem

5
Środki przelejemy na
 konto podane przez 
Ciebie w formularzu

w terminie 14 dni od 
momentu aż paczka do

nas dotrze

@

HBL INVESTMENTS JULIA GÓRECKA
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