
 

 

 

 

 

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-CZW w GODZINACH 10-17; PT 10-15 

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 . Do zachowania terminu wystarczy 

wysłanie informacji mailem przed jego upływem. 
o Prosimy o dołączenie paragonu  lub faktury 

o Wypełnij formularz zwrotu produktu i  dołącz go do paczki 

o Paczkę ze zwracanym towarem  możesz wysłać za pomocą  usługi 

WYGODNE ZWROTY ( na hubuform.pl w zakładce Zwroty ) 

o Lub samodzielnie na adres: Hubuform ul. Zięby 40 lok.G3 02-808 

Warszawa tel.721250257 sklep@hubuform.pl 

o Prosimy pamiętać, że nie przyjmujemy paczek wysłanych za 

pobraniem  

o Koszty zwrotu ponosi kupujący.  

o W przypadku chęci odstąpienia od umowy, klient oświadcza, że 

zwracany produkt  jest nieużywany, wolny od wszelakich zapachów 

oraz posiada oryginalne, przypięte metki.  

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

paczki do siedziby firmy. Dokładamy wszelkich starań , aby 

maksymalnie skrócić ten czas. Forma zwrotu należności zależy od 

metody płatności wybranej podczas składania zamówienia. W 

przypadku płatności „za pobraniem” zwrot należności nastąpi na 

podane konto bankowe. W przypadku wystąpienia konieczności 

zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą 

sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do 

karty płatniczej Zamawiającego. Podobnie jest w przypadku Szybkich 

płatności , środki zwracane są na konto, z którego było opłacane 

zamówienie. W przypadku płatności PayPal – środki zwracane są tą 

samą metodą. 

o Wymiana towaru polega na zwróceniu produktów zgodnie z 

powyższym i ponownym złożeniu nowego, niezależnego zamówienia. 
o Produkty można również zwrócić lub wymienić osobiście w sklepie 

stacjonarnym Hubuform ul. Zięby 40 lok.G3 02-808 Warszawa 

 

                             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: 

 

 


