
I. ZWROT TOWARU
Nie jesteś zadowolony z dokonanego zakupu? W sklepie Gunmonkey.pl masz 14 dni na zwrot. Dokonaj zwrotu towaru postępując zgodnie z poniższą 
instrukcją:

Spakuj zwracany towar, wypełnio-
ny formularz oraz dowód zakupu. 
Towar wyślij w oryginalnym 
opakowaniu (nie oklejaj go taśmą) i 
odpowiednio go zabezpiecz.

Przesyłkę prześlij na nasz adres:
Hubertech Sp. z o.o.
ul. Św.Huberta 45
40-543 Katowice
Klient wysyła towar na własny koszt. 
Nie przyjmujemy paczek za 
pobraniem

Zwrot pieniędzy nastąpi maksymal-
nie w ciągu 14 dni roboczych od 
otrzymania przez nas towaru. W 
praktyce większość zwrotów 
realizujemy w ciągu 3 dni 
roboczych.

Wybrałeś nieodpowiedni rozmiar lub kolor? w sklepie Gunmonkey.pl możesz wymienić towar w ciągu 14 dni od daty zakupu, postępując wg poniższej 
instrukcji:

II.WYMIANA TOWARU

Wypełnij formularz umieszczony 
na odwrocie tej kartki lub 
formularz pobrany ze strony 
www.gunmonkey.pl. Pamiętaj, 
aby podpisać się na formularzu.

Spakuj zwracany towar, 
wypełniony formularz oraz 
dowód zakupu. Towar wyślij w 
oryginalnym opakowaniu (nie 
oklejaj go taśmą) i odpowiednio 
go zabezpiecz.

Przesyłkę prześlij na nasz adres:
Hubertech Sp. z o.o.
ul. Św.Huberta 45
40-543 Katowice
Klient wysyła towar na własny 
koszt. 
Nie przyjmujemy paczek za 
pobraniem

Nowe produkty wyślemy do 
Ciebie na nasz koszt. Zwrot 
ewentualnej nadpłaty nastąpi 
maksymalnie w ciągu 14 dni 
roboczych od otrzymania przez 
nas towaru. W praktyce 
większość zwrotów realizujemy 
w ciągu 3 dni roboczych.

Złóż nowe zamówienie. w 
Uwagach wpisz słowo 
“WYMIANA”. Nie opłacaj 
zamówienia. w Przypadku 
konieczności dopłaty nasz 
pracownik skontaktuje się z 
Tobą po otrzymaniu przesyłki.

Zauważyłeś wadę ukrytą? Kupiony produkt uległ zniszczeniu? możesz złożyć reklamację. Odpowiednią procedurę znajdziesz na 
www.gunmonkey.pl/pl/i/Regulamin/3
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Formularze oraz regulamin wymiany i zwrotów dostępne na https://gunmonkey.pl/pl/i/Regulamin/3
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FORMULARZ ZWROTU I REKLAMACJI

IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA FIRMY

ADRES

NUMER TELEFONU ADRES E-MAIL

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Jeżeli brakuje wolnych wierszy, pobierz kolejny formularz z https://gunmonkey.pl/pl/i/Regulamin/3 Suma:

PROSZĘ O ZWROT PIENIĘDZY

PROSZĘ O WYMIANĘ:

NUMER NOWEGO ZAMÓWIENIA DATA PODPIS KLIENTA

Podpisując niniejsze zgłoszenie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gunmonkey.pl do celów związanych z rozpatrzeniem niniejszego zgłoszenia, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997, Dz. U. nr 133 poz. 883.

W celu rezerwacji towaru pod wymianę prosimy złożyć nowe zamówienie, wpisując w uwagach słowo “WYMIANA”.
Nie opłacaj zamówienia. W przypadku konieczności dopłaty nasz pracownik skontaktuje się z Tobą po otrzymaniu przesyłki.
W poniższym polu prosimy podać numer nowego zamówienia.

www.gunmonkey.pl

FORMULARZ ZWROTU I REKLAMACJI

IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA FIRMY

ADRES

NUMER TELEFONU ADRES E-MAIL

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Jeżeli brakuje wolnych wierszy, pobierz kolejny formularz z https://gunmonkey.pl/pl/i/Regulamin/3 Suma:

PROSZĘ O ZWROT PIENIĘDZY

PROSZĘ O WYMIANĘ:

NUMER NOWEGO ZAMÓWIENIA DATA PODPIS KLIENTA

Podpisując niniejsze zgłoszenie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gunmonkey.pl do celów związanych z rozpatrzeniem niniejszego zgłoszenia, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997, Dz. U. nr 133 poz. 883.

W celu rezerwacji towaru pod wymianę prosimy złożyć nowe zamówienie, wpisując w uwagach słowo “WYMIANA”.
Nie opłacaj zamówienia. W przypadku konieczności dopłaty nasz pracownik skontaktuje się z Tobą po otrzymaniu przesyłki.
W poniższym polu prosimy podać numer nowego zamówienia.

www.gunmonkey.pl


	gunmonkey ul-1
	gunmonkey ul-2.pdf

