
Замовлення №  ___________ 

 
Заява на обмін/повернення 
Інформація про покупця: 

Прізвище  _______________________________________________________________________________ 

Ім’я  ____________________________________________________________________________________ 

По-батькові  _____________________________________________________________________________ 

Моб.Тел.:   +380(                  )                                                           

Паспортні дані: 

Серія  _____    Номер  ________________________   ІНН   ________________________________________ 

                           Товарна накладна № ______________ від 

№ 
Код 

товару 
Назва товару Кількість Ціна 

*код 

причини 

повернення 

      

      

      

      
*код причини повернення товару: 
1. Не підійшов за кольором/виглядом/фасоном 
2. Не підійшов за розміром (малий) 
3. Не підійшов за розміром (великий) 

4. Не підійшов за якістю 
5. Брак 
6. Інша причина (уточніть будь ласка) 

Відповідно до статті 9 закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р. прошу розірвати зі мною договір купівлі-продажу та прийняти до повернення товари зі списку 

У зв’язку з чим, прошу зробити: 

         Обмін товару (вказати код товару та розмір) ______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________. 

         Повернення товару. Грошові кошти прошу повернути на: 

          на карту ПриватБанка*  (протягом 3-х робочих днів**) 

П.І.Б.(власник картки)______________________________________________________________________________ 

Номер картки   

          на карту іншого банку*  (протягом 3-х робочих днів**) Назва банку  _______________________________________ 

П.І.Б.(власник картки)______________________________________________________________________________ 

Номер картки   

          отримання готівкою***  (протягом 2-х робочих днів**) П.I.Б.______________________________________________ 

Цим, згідно з положенням статті 6 Закону України «Про захист персональних 
даних», даю 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, номер телефону, 
(робочий, домашній, мобільний), адреса електронної пошти, з метою 
дотримання вимог, що діють у сфері регулювання податкових 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 строк зберігання та обробки персональних 
даних, який складає 5 років. Власник бази персональних даних Інтернет-
магазин Forbox 

Дата заповнення 

 
 

_____________/___________________ 
(підпис/П.І.Б.) 

 
* Проінформований та даю згоду, що всі банківські комісії за переказ коштів 
вираховуються із загальної суми повернення. 
** Строк списання грошових коштів з моменту прийняття товару. Робочий день мається 
на увазі – пн.-пт.(з 10.00 по 18.00) 
*** Отримати готівку можливо лише в офісі інтернет-магазину Forbox 

 

 

________________________________________________________________________________________ 


