
M&M Bartosz Michalczak Os. Pomorskie 26c/15, 65-548 Zielona Góra  

 

FORMULARZ WYMIANY 

Dane klienta 

 

Login: ………………………………….. Nr zamówienia/aukcji: ………………………………………… 

Imię i nazwisko …………………………………………………Telefon: ………………………………… 

Kod pocztowy i miejscowość: ……………………………………………………………………………… 

Ulica, numer domu/mieszkania: ……………………………………………………………………………. 

E-mail: ………………………………………… 

Data wypełnienia: ……………………………… 

Adres do wysyłki  

 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………….. 

Kod pocztowy i miejscowość: …………………………………………………………………………….... 

Ulica, numer domu/mieszkania: ……………………………………………………………………………. 

Odesłany towar 

 

Produkt: ……………………………………………………………………...… Cena: …………………… 

Data zakupu: ………………………….…... Data otrzymania przesyłki: ...……………..…………………. 

Towar na wymianę (wymieniam na:) 

 

Produkt: ……………………………………………………………………...… Cena: …………………… 

Ogólne warunki wymiany towaru 

 
1. Wymieniany produkt  należy przesłać listem poleconym lub paczką pocztową wraz z Formularzem Wymiany i 

dokumentem zakupu (paragonem bądź fakturą VAT) na adres: 

M&M Bartosz Michalczak 

Os. Pomorskie 26c/15 

65-548 Zielona Góra 

2. Wymianie podlegają wyłącznie towary nieużywane, nieuszkodzone, niezabrudzone, które posiadają wszystkie 

przymocowane do ubrań metki fabryczne. 

3. Wymiany można dokonać w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Towar wymienić można na inny rozmiar, 

kolor lub inny produkt z uwzględnieniem ewentualnej różnicy w cenie i że w momencie otrzymania przesyłki sklep 

nosiszto.pl będzie dysponował produktem na wymianę.  

4. Koszty wymiany w obie strony pokrywa Kupujący. Towar do wymiany należy odesłać na własny koszt. Po odbiorze 

przesyłki towar zostanie wymieniony i odesłany za 12,00 zł   na wskazane w formularzu dane. Koszt wymiany (12,00 

zł) to opłata manipulacyjna zawierająca: ponowne koszty wysyłki kurierskiej, koszty pracownicze, koszty 

opakowania oraz podatek VAT. 

5. Opłaty za wysyłkę można dokonywać na trzy sposoby: 

a. Wpłacając pieniądze na nr konta: 19 1140 2004 0000 3002 7463 2338 (mBank) w tytule przelewu wpisując 

swój login + słowo „wymiana”. 

b. Dołączając określoną kwotę pieniędzy bezpośrednio w kopercie z wymienianym towarem. 

c. Możliwa jest również wysyłka za pobraniem koszt 17 zł.  

 
Wysyłka wymiany realizowana jest do 14 dni od daty otrzymania przesyłki (ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów 

oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Dz. U. Nr 22 poz. 271). 

W razie wątpliwości proszę o kontakt e-mailowy (sklep@meskiekoszule.pl). 
 

 

Zapoznałem/łam się z warunkami wymiany: ……………………………….……………… 
                                         czytelny podpis Klienta    


