
                                                                                       returns@thelace.com.ua  

 

 

Обмін та повернення можна здійснити протягом 14 днів з моменту фактичної купівлі/отримання товару, якщо товар не використовувався і зберіг товарний 

вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ (чек), виданий споживачеві під час покупки (ст. 9 Закону «Про захист прав 

споживачів»). 

 

Інформація про покупця: 

П.I.Б. __________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Серiя _______ Номер паспорта ________________________ Виданий (ким, коли)__________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

  Заява на повернення 

1. Заповніть форму на повернення. 
2. Зробіть відправлення за власний рахунок* з будь-якого відділення Нової Пошти на відділення Нової 

Пошти №81 (вул. Саксаганського, 76) у м.Києві,  для Красний Ігор Ігорович, тел. +38 063 252 52 03.  

* - У випадку відправлення за рахунок отримувача вартість доставки буде вирахувана із суми повернення. 

 

  №                      Артикул 

 

Назва товару 

 

  Розмiр 

 

  Кіль-ть 

 

  Ціна товару грн./шт. 
 

Код  
повернення  

Причина повернення 

 

       1.Не підійшов розмір (малий, 
великий) 

2.Обмін на інший 

розмір 

3.Пересорт 

(доставлено інший 

товар, розмір, колір)  

4.Не влаштовує якість 
товару 

5.Брак 

6.Інша причина (уточніть, 

будь ласка) 

  

  
Відповідно до статті 9 закону України «Про захист прав споживачів» прошу розірвати зі мною договір купівлі-продажу та прийняти до 

повернення товари і повернути грошові кошти в сумі ______________ грн.__________ коп. за такими платіжними даними: 

 
Назва Банку_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Вкажіть повний номер картки ________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
П.І.Б власника картки _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
** Для платіжних карток, які емітовані українськими банками зарахування та зняття згідно тарифів вашої картки, валюта картки - українська гривня.  
Перерахування грошових коштів відбувається протягом 5 робочих днів після отримання повернення на ФОП Красний І.І. 
 

    Я підтверджую, що вказані в цьому документі дані є достовірними, та що в цьому відправленні не міститься ніяких шкідливих або заборонених 
законодавством чи поштовою або митною регламентацією предметів. 
   Згідно з положеннями статті 6 Закону України «Про захист персональних даних», даю свою згоду на обробку, а саме: збір, реєстрацію, накопичення, 
зберігання, адаптування, зміну, оновлення, використання та розповсюдження (реалізацію, передачу), знеособлення, знищення моїх персональних 
даних, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, серія та номер паспорта, орган, який його видав, дата видачі паспорта, індивідуальний податковий номер, 
адреса проживання та адреса перебування, номер телефону (робочий, домашній, мобільний), адреса електронної пошти, з метою дотримання 
вимог, що діють у сфері регулювання податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, та відносин у сфері реклами. Цим підтверджую, 
що я повідомлений про те, що мої персональні дані будуть передані фінансовій установі для цілей здійснення зі мною розрахунків за товар, який 
повертається. Ця згода діє на весь термін зберігання та обробки персональних даних, який складає 5 років.  
    Власник бази персональних даних ФОП Красний І.І. 

 
     
        «_____» ______________ 201    р. Дата                                                                                                                         ________________/___________________ 
                                                                                                                                                                                                                               (підпис Покупця) / П.І.Б. 


