
Zwroty 

1. Kupujący ma prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia 

otrzymania przesyłki. 

2. Formularz zwrotu należy pobrać TUTAJ. Wypełnij formularz i wyślij w paczce wraz 

ze zwracanym towarem. 

3. Zwroty należy kierować na adres: 

Exportivo – NC21 Sp. z o.o.  

ul. Bankowa 43 

05-220 Zielonka 

Tel. 690 923 231 (telefon dla kuriera) 

4. Koszty przesyłki ponosi Kupujący. 

5. Wybór przewoźnika należy do Kupującego. Zalecamy dokonanie zwrotu za 

pośrednictwem kuriera DPD, DHL, GLS, UPS, INPOST. Nie odbieramy przesyłek 

wysłanych za pobraniem oraz paczek wysyłanych do paczkomatów i punktów 

odbioru. Z racji braku technicznej możliwości obsługi adresu magazynu przez pocztę 

Polską nie jesteśmy w stanie odbierać paczek ani listów wysłanych Pocztą 

Polską/ Kurierem Pocztex ani żadną inną metodą wysyłki obsługiwaną przez 

pocztę polską. 

6. Zwrot płatności nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. 

7. W przypadku problemów z realizacją zwrotu prosimy o kontakt na sklep@nu-

tu.com 

 

Reklamacje 

1. W przypadku wystąpienia wady towaru możesz dokonać reklamacji. 

2. Napisz do nas i opisz nam wadę towaru na: sklep@nu-tu.com 

3. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie do nas 

wadliwego towaru prosimy o nadanie paczki do naszego biura na adres: 

NC21 Sp. z o.o. 

ul. Chmielna 28b/3  

00-020 Warszawa 

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas 

przesyłki z reklamowanym produktem. O decyzji rozpatrzonej reklamacji powiadomimy 

Cię drogą mailową. 

 

Więcej informacji dotyczących zwrotu i reklamacji znajdują się w 

REGULAMINIE SKLEPU INTERNETOWEGO. 

 

 

 

 

 



FORMULARZ ZWROTU TOWARU 

 

 

NUMER ZAMÓWIENIA: …………………………………………………………………… 

DATA OTRZYMANIA TOWARU: …………………………………………………………. 

IMIĘ I NAZWISKO: ………………………………………………………………………… 

ADRES: ……………………………………………………………………………………... 

E-MAIL: ……………………………………………………………………………………… 

TELEFON: ………………………………………………………………………………….. 

 

Kupujący ma prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia 
otrzymania przesyłki. Wypełnij formularz i wyślij w paczce wraz ze zwracanym 
towarem na adres magazynu: 
Exportivo – NC21 Sp. z o.o.  
ul. Bankowa 43 
05-220 Zielonka, Polska 
Tel. 690 923 231 (telefon dla kuriera) 
 
Zwracany towar musi być w stanie nienaruszonym z zachowanymi metkami. Nie 
przyjmujemy odzieży noszącej ślady używania.  
 
 
 

ZWRACANY TOWAR POWÓD ZWROTU 

________________________________ ________________________________ 

________________________________ ________________________________ 

________________________________ ________________________________ 

________________________________ ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Data i podpis 

______________________________________ 

 


