ТОВ «ІНТЕРТОП УКРАЇНА»
П.І.Б.
Заява на повернення.
Видаткова накладна №
Дата отримання

Замовлення №
Експрес накладна №

Заповніть цей бланк. Повернення можливе тільки за умови заповнення «Заяви на повернення».
1. Заповніть форму на повернення;
2. Впишіть ваші персональні дані та дату отримання товару;
3. Вкажіть причину повернення товару *код повернення.
4. Поверніть товар, заяву на повернення одним із способів:
Якщо ви повертаєте товар у магазин мережі INTERTOP, надайте співробітнику магазина заповнену
заявку на повернення.
Якщо ви повертаєте товар через Нова Пошта, надайте заяву на повернення оператору відділення, для
внесення адреси повернення: відділення №1, м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 135
Отримувач - ТОВ «INTERTOP Україна» ЄДРПОУ 41097426
Контактна особа: Слівінскій Віталій Володимирович (тел. 0442021918)
5. Відправлення сплачує «Інтертоп Україна» (сторона, що сплачує послуги: «ОТРИМУВАЧ» ,
безготівковий розрахунок).
Оцінка вартості товару дорівнює вартості товару, який повертається.
№1

Код

Найменування товару

Розмір

*В полі «Код повернення» оберіть причину повернення:
1. Не підійшов за фасоном/зовнішнім виглядом
2. Не підійшов за розміром(малий)
3. Не підійшов за розміром (великий)
4. Доставлено інший товар
5. Доставлено інший розмір (колір)

Кіл-ть

Ціна, грн.
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6. Забруднений/ Втрата зовнішнього вигляду
7. Бракований товар
8. Неповна комплектація товару
9. Товар з магнітом

Товар було придбано згідно каталогу на сайті www.intertop.ua. Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991
№1023-ХІІ, прошу розірвати зі мною договір купівлі продажу та прийняти товари до повернення, а грошові кошти у сумі
грн.____коп.
Сума прописом

прошу мені повернути:

На банківську карту
Вкажіть номер банківської карти **

-

-

-

**Номер банківської карти прописувати чіткими, розбірливими цифрами.
Дані власника карти, на яку буде здійснюватись повернення коштів:
Прізвище
Ім`я
По батькові
тел.+380

Серія

Номер паспорта

Виданий (ким,коли)

Своїм підписом надаю згоду ТОВ «ІНТЕРТОП УКРАЇНА» 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-IV (зі
змінами та доповненнями), Законом України «Про захист прав споживачів» від 01.06.2010, № 2297 -VI (зі змінами та доповненнями) та іншими нормативноправовим актами, що містять положення про захист прав споживачів. Цим підтверджую, що ознайомлений з правами, котрі стосуються персональних даних, а
також цим підтверджую, що ТОВ «ІНТЕРТОП УКРАЇНА» звільнено від зобов’язання направляти на мою адресу письмове повідомлення про права, мету збору і
осіб, яким передаються мої персональні дані.
Також підтверджую, що в майбутньому не буду мати претензій до вищевказаних осіб щодо використання моїх персональних даних, за значених у
цьому документі, з метою, викладеною вище. Надана мною інформація є достовірна. Достовірність даних (П.І.Б., адреса, паспортні дані, номер
картки,ІПН) підтверджую.
ТОВ «ІНТЕРТОП УКРАЇНА» гарантує забезпечення захисту персональних даних суб’єктів персональних даних від випадкових втрати або знищення, від
незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних."
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