
POTRZEBUJĘ INNY ROZMIAR

CHCĘ ZWRÓCIĆ TOWAR

REKLAMACJA NIEWŁAŚCIWIE WYSŁANEGO TOWARU

Jeśli rozmiar ci nie odpowiada, chętnie wymienimy go na inny. Usługa ta jest bezpłatna !
Jeśli towar ci nie odpowiada, możesz go wymienić na coś innego, zerknij na nasze strony.
Wymiana może być przeprowadzana w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia, chyba że na 
fakturze podano inaczej.
Warunkiem jest to, żeby towar był nieuszkodzony i nieużywany (zadaj sobie pytanie, 
czy towar można nadal oferować jako nowy).
W celu przyspieszenia proszę wypełń niezbędne informacje na drugiej stronie.

Produkty mogą być zwrócone w ciągu 14 dni od otrzymania towaru bez podania przyczyny.
Usługa ta jest bezpłatna.
Warunkiem jest to, żeby towar był nieuszkodzony i nieużywany (zadaj sobie pytanie, czy 
towar można nadal oferować jako nowy).
W przypadku przyjęcia zwracanego towaru z powrotem i pozytywnego rozpatrzenia 
wniosku o jego zwrot, będą kupującemu rozliczone koszty za towar a to przelewem 
bankowym lub przekazem pocztowym w terminie 14 dni (zwykle 5-7 dni).
W celu przyspieszenia proszę wypełń niezbędne informacje na drugiej stronie.

Jeśli otrzymałeś towar inny niż zamawiałeś, bardzo nam przykro. Proszę wyślij do nas 
towar z powrotem. Błąd naprawimy jak najszybciej i doślemy prezent. Jeśli wyślesz do nas 
emailem pokwitowanie pocztowe i nr. konta bankowego, zwrócimy ci koszty za pocztę.
W celu przyspieszenia proszę wypełń niezbędne informacje na drugiej stronie.

W przypadku, że używałeś produkt i coś przestało działać lub się popsuło itp. proszę, 
wypełń formularz reklamacyjny, który jest dostępny do pobrania na naszej stronie 

Jeśli odebrałeś paczkę i okazało się, że towar został uszkodzony w wyniku niewłaściwej 
manipulacji podczas transportu należy niezwłocznie skontaktować się z przewoźnikiem. 
Niestety ta reklamacja musi być złożona przez odbiorcę, czyli przez ciebie. 
My ją rozpatrzyć nie możemy :(

REKLAMACJA

USZKODZONA PACZKA

www.motozem.pl/formularze

Jeśli wszystko poszło
d o b r z e ,  j e s t e ś m y  
szczęśliwi tak jak Ty.

Jeśli towar nie zadowolił
cię z jakiegoś powodu, 
d a j  n a m  z n a ć  
i  p o p r a w i m y  t o  !

Ważne, zachować !

Dziękujemy 
za zakup



Wysyłam z powrotem Żądam         rozmiar                                   rozmiar

Towar wraz z kopią faktury i tym arkuszem wyślij na adres:

Po otrzymaniu paczki będziemy cię informować.

OlzaLogistic-MOTOZEM 
ul. Kościuszki 33 
43-400 Cieszyn

Paczkę proszę nie wysyłać za pobraniem. Nie zapomnij ją ubezpieczyć przed utratą lub 
uszkodzeniem. 

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:

Tel.: +48 22 163 42 14 
Email: info@motozem.pl

www.motozem.pl

inny rozmiar / inny towar
zwrócić towar
złożyć reklamację

Potrzebuję

Informacje uzupełniające
numer konta – do zwrotu/nadwyżka

Chcesz nam coś przekazać? (naprz. inny adres dostawy, niż w zamówieniu)

Dnia mię i nazwisko.....................    I ..............................................   Podpis......................

Numer zamówienia
(symbol zmienny z faktury)


