
Data

Data

ZWROT TOWARU 
(!) Aby zwrot towaru został rozpatrzony należy wypełnić wszystkie pola zgłoszenia.  

Firma

Osoba zgłaszająca

Nr tel. 

Ilość szt./kpl.

Data

Ilość szt./kpl.

Data

Ilość szt./kpl.

Data

Ilość szt./kpl.

Ochrona treści: Treść niniejszej wiadomości może być poufna i objęta zakazem jej ujawniania. Jeśli czytelnik lub odbiorca niniejszej wiadomości nie            
jest jej zamierzonym adresatem, pracownikiem lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, niniejszym informujemy, że wszelkie 
rozprowadzanie, dystrybucja lub powielanie niniejszej wiadomości jest zabronione. Odbiorca lub czytelnik korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, 
proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału ze swojego urządzenia. Dziękujemy.

Adres e-mail:

Kod towaru NOVET

Nr faktury NOVET

Przyczyna zwrotu

Kod towaru NOVET

Nr faktury NOVET

Przyczyna zwrotu

Kod towaru NOVET

Nr faktury NOVET

Przyczyna zwrotu

Kod towaru NOVET

Nr faktury NOVET

Przyczyna zwrotu

Klauzula informacyjna RODO: Spełniając obowiązek ustawowy informujemy, iż chronimy Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Zapraszamy do zapoznania się z naszą polityką ochrony danych osobowych, dostępną na naszej stronie internetowej www.novet.eu 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWRACANYCH TOWARÓW



Odrzucenie zwrotu

Data 

Klauzula informacyjna RODO: Spełniając obowiązek ustawowy informujemy, iż chronimy Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Zapraszamy do zapoznania się z naszą polityką ochrony danych osobowych, dostępną na naszej stronie internetowej www.novet.eu 

Ochrona treści: Treść niniejszej wiadomości może być poufna i objęta zakazem jej ujawniania. Jeśli czytelnik lub odbiorca niniejszej wiadomości nie            
jest jej zamierzonym adresatem, pracownikiem lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, niniejszym informujemy, że wszelkie 
rozprowadzanie, dystrybucja lub powielanie niniejszej wiadomości jest zabronione. Odbiorca lub czytelnik korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, 
proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału ze swojego urządzenia. Dziękujemy.
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Nowy 

Nosi ślady użytkowania

Nienaruszone 

Wymaga wymiany

PRODUKT

Kompletny

Niekompletny

OSOBA SPRAWDZAJĄCA

DECYZJA FIRMY NOVET

Przyjęcie zwrotu

Odrzucenie zwrotu

UZASADNIENIE 

Podpis

ZWROT TOWARU

DECYZJA FIRMY NOVET DOT. ZWROTU 

Zgoda na odesłanie towaru

NADANO NUMER ZWROTU

OPINIA MAGAZYNU NOVET     

OPAKOWANIE PRODUKT
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