
#MatesFromThePitch
ПІБ і адреса Покупця:      Дата: . . . . . . . . . . . . . . .

....................……………….

....................……………….

....................……………….

БЛАНК ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ
Заповнюється тільки у випадку повернення або рекламації товару 

Назва товару:
1).....................................................................………………………………………………………….…….....................................................................……..

2)………………………………………………………………………………….…………………………………….…………………………………………………..

3).....................................................................……………………………................................................................…………………………………………….

4)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Номер замовлення (R...)/Номер посилки (CV...PL) ……………………………………………………………………………………

Номер телефону:……………………………………………..

Будь ласка, вкажіть причину повернення товару:

Причина повернення товару Знак X

Погано підібраний розмір

Погано підібрана модель

Товар не відповідає опису чи фотографії

Товар не відповідає замовленню

Мені не подобається

Товар пошкоджено

Інше, напишіть що:

ПІБ Власника карти………………………………………………………………………………………………………………………………………

Назва Банку……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Номер карти……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Для відправки посилки через Мeest Express вкажіть адресу - 79035, м. Львів, вул. Зелена, 147, отримувач – Росан Глобал R-Gol.com, номер тел. +380676702303.

Для відправки посилки через Мeest Express виберіть послугу „До Дверей” або „До Складу”.

Для відправки посилки через Нову Пошту вкажіть Відділення Нова Пошта № 3, м. Львів, вул. Угорська, 22, тел. +380504301430, отримувач - СП РОСАН 

(ПОВЕРНЕННЯ/РЕКЛАМАЦІЯ R-Gol.com).

Для відправки посилки через Укрпошту вкажіть адресу - 79000, м. Львів, вул. Словацького, 1, а/с 79.

Зверніть увагу, що посилки з післяплатою ми не отримуємо. В такому випадку посилки повертатимуться відправнику. Вартість пересилання згідно 

тарифів служби доставки. 

Підписанням даного Бланку повернення товару Покупець підтверджує та погоджується з наступним: 

1. Покупець попередньо ознайомився з Порядком користування послугами інтернет магазину, положеннями Закону України «Про захист прав споживачів», 

Постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 року №172 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів», їх 

положення є йому чіткими і зрозумілими.

2. Перелік підстав щодо повернення товару визначено в Правилах користування послугами інтернет магазину. Вище згаданий перелік є вичерпним і 

розширеному тлумаченню не підлягає.

3. Товар повинен бути повернутий Продавцю виключно в оригінальній упаковці.

4. Товар повертається виключно в тому стані, в якому його було передано Покупцю. Товар, який був у використанні Покупцем поверненню не підлягає.

5. Дані Покупця, вказані в цьому Бланку повернення товару є правильними. Будь-які ризики, пов’язані з неправильними даними, наданими Покупцем, 

покладаються виключно на Покупця.

6. У випадку недотримання вищевказаних правил повернення та /або невнесення даних Покупцем в даний Бланк повернення товару може бути підставою для 

відмови Продавця в прийнятті товару чи поверненні коштів..

7. Якщо Покупець оплачував своє замовлення готівкою, то повернення коштів відбувається на банківську карту, дані якої необхідно вписати в Бланку повернення

товару.

8. Повернення коштів відбувається протягом 14 календарних днів від моменту отримання товару на склад.

……………………………………………….

                                                                                                                                               Підпис Покупця 

R-GOL Marcin Radziwon +380931775005  www.R-GOL.com
Spółka Komandytowa info@R-GOL.ua     BNP Paribas: 88 1600 1462 1833 6038 5000 0001

Górka 3D, 14-100 Ostróda
R-GOL Marcin Radziwon Spółka Komandytowa Górka 3D, 14-100 Ostróda

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS:
0000630273 NIP: 7412132944

http://www.R-GOL.com/

