
 

 

Бланк повернення 

 

Згідно з Правилами інтернет-магазину PALETOT.com.ua, повернення товару можливе, якщо він не був у 

вжитку, а його оригінальна      упаковка, товарний вигляд і споживчі властивості (етикетки, ярлики, що 

містять характеристики товару) збережені. 

 

 

1. Акуратно запакуйте товар в оригінальну упаковку в повній комплектації (товари, що поставляються в комплекті, необхідно повертати 
також в комплекті). ВАЖЛИВО! ОРИГІНАЛЬНА УПАКОВКА ПОВИННА БУТИ НЕУШКОДЖЕНОЮ (без скотчу, написів, наклейок та інших сторонніх 
елементів, які можуть зіпсувати товарний вигляд). 

 
2. Заповніть цей бланк:  
а) у таблиці поруч із назвою товару в графі «КІЛЬКІСТЬ» вкажіть кількість товару, який повертаєте та код причини повернення (пояснення в графі «Код 

причини повернення»);  

б) заповніть таблицю з Вашими персональними даними та реквізитами для поверення коштів;  

в) поставте особистий підпис. 

 

 
3. Завітайте до найближчого відділення  «НоваПОШТА» та відправте товар разом із заповненим бланком та розрахунковим чеком 

(який Ви отримали разом із товаром) простим відправленням (не післяплатою) за адресою: НоваПошта м.Вінниця Відділення №17 вул. В.Порика 

5а Козодаєв Олександр Володимирович +380964340489 
 
 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ІМ’Я ТА ПРІЗВИЩЕ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

E-MAIL 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       

АДРЕСА  

                                                                                                                                                                               

 

 
 

НОМЕР ЗАМОВЛЕННЯ     --------------------------------------------------------   ( Знайти номер замовлення можна на чеку про оплату, або в особистому кабінеті на сайті paletot в 

розділі мої замовлення) 
 

 

КОД ТОВАРУ 
Знаходиться на чеку 

оплати 

НАЗВА ТОВАРУ РОЗМІР ЦІНА, 

грн./шт. 

КІЛЬКІСТЬ, 

шт. 

СУМА, 

грн. 

ПРИЧИНА* 

(код - нижче) 

       

       

   
УСЬОГО: 

   



 
 

 

 
 

 

 
 

Код причини повернення 

 

1. Не підходить розмір (замалий/завеликий).         Код:   001 

2. Товар відрізняється від замовленого.                  Код:   002  

3. Не влаштовує якість товару                                Код:   003  

4. Брак                                                                  Код:   004  

5. Інша причина  (уточніть,будь ласка):_______________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Відповідно до cтатті 9 закону України «Про захист прав споживачів» прошу розірвати зі мною договір купівлі-продажу та прийняти до повернення товари, а 

грошові кошти в сумі (прописом):____________________________________________________________________________________________________________ 

повернути мені На банківську картку          № ___|___|___|___ - ___|___|___|___ - ___|___|___|___ - ___|___|___|___   

вкажіть ім’я  власника карти_____________________________________________________________  в банку (вкажіть назву банку)_________________________ 

Контактний номер телефону: +38 (___|___|___) ___|___|___ - ___|___|___|___ 

Я,_____________________________________________________________________________________________________________________________________   

(Прізвище, ім’я, по батькові) 

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. Достовірність даних та згоду на їх обробку підтверджую: 

    «________»   ___________________      _______ р.   ____________________________   /   _____________________________________________________ 

        (День)                (Місяць)                      (Рік)                           (Підпис)                                                        (Прізвище та ініціали) 

Цим, 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: прізвища, ім’я, по батькові, адреси проживання та адреси перебування, номерів телефону, адреси 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 здійсення зі мною розрахунків за товар, який повертається. Ця згода діє на весь 

строк зберігання та обробки персональних даних, який складає 5 років. 

 

 
 

 

 

 

 

 


