
 

 

 

 

 

U nas zawsze kupisz w dobrej atmosferze ! 

 

Największy sklep z designerskimi akcesoriami dla psów i kotów ! 

 

ZAPRASZAMY! 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

                 DZIĘKUJEMY ZA ZAKUPY W HUBUFORM.PL ! 

ZAWARTOŚĆ BROSZURY INFORMACYJNEJ 

Jak zwrócić produkt? 

Jak wymienić produkt? 

Jak mogę się z Wami skontaktować? 

 

RACHUNEK 

Swój paragon/fakturę znajdziesz w środku przesyłki wraz z podziękowaniami za 

zakup. 

 

PRODUKT NIE SPEŁNIA OCZEKIWAŃ 

Jeśli produkt nie jest uszkodzony i nie nosi śladów użytkowania , możesz go 

zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni. Dokładny opis procedury 

znajduje się na kolejnych stronach 

 

KONTAKT ZE SKLEPEM 

PON-PT w GODZINACH 11-18 

TEL. 721 240 257 

E-MAIL: sklep@hubuform.pl 

mailto:sklep@hubuform.pl


JAK DOKONAĆ ZWROTU? 

W sklepie Hubuform.pl możesz zwrócić towar bez podawania przyczyny w ciągu 14 

dni od momentu otrzymania paczki z towarem . 

• Zwrot możliwy jest tylko z oryginalnym paragonem lub fakturą VAT  

( prosimy o odesłanie dokumentu wraz ze zwrotem towaru) ! 

• Wypełnij dołączony na kolejnej stronie formularz zwrotu produktu i   

dołącz go do paczki 

• Wyślij paczkę z dopiskiem ZWROT na adres  

SKLEP HUBUFORM 

Ul. Zięby 40 lok.g3 

02-843 Warszawa 

Bardzo prosimy o solidne zapakowanie paczki. Produkty do zwrotu powinny być 

dostarczone w stanie niezmienionym. 

• Zwrot pieniędzy nastąpi w terminie do 7 dni od momentu doręczenia 

paczki do siedziby firmy. Dokładamy wszelkich starań , aby maksymalnie 

skrócić ten czas. 

JAK WYMIENIĆ PRODUKT? 

Jeżeli zamówiony produkt okazał się nieodpowiedni ( zbyt mały lub za duży) lub 

chcielibyście Państwo wymienić go na inny: 

• Po pierwsze napisz do nas maila( sklep@hubuform.pl ) z informacją, że 

zamierzasz wymienić produkt (który produkt, na jaki  itp.). W tytule wpisz 

WYMIANA oraz numer swojego zamówienia. 

• Telefonicznie lub mailowo dostaniesz informację jak produkt będzie 

wymieniany. Jeżeli wymiana wymaga dopłaty prosimy o przelew na konto:                                                                                                             

mBank konto nr :  41 1140 2004 0000 3102 7523 8143 

• Będziemy prosić również  o wpłatę za ponowną wysyłkę, w zależności co 

Państwo wybiorą: Kurier 17,50 zł, Paczkomat 11,50-16,50zł, Pocztex 

17,50zł                                                                    

Pamiętaj wymiana jest możliwa, gdy towar jest nieuszkodzony, z oryginalnymi 

metkami i opakowaniem, nieużywany. 

FORMULARZ ZWROTU TOWARU 

 

                                                                            ………………………. Dnia…………………………… 

                                                                             Miejscowość                   Data 

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

Numer zamówienia: ……………………………………………………………………………….. 

Nr telefonu kontaktowego:……………………………………………………………………… 

Produkty, które chcę zwrócić: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………………………………………… 

Dane konta bankowego, na które dokonany ma być zwrot pieniędzy za produkty: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

UWAGI: 

 

 

mailto:sklep@hubuform.pl

