
Imiê i nazwisko Konsultantki

Ulica

Miejscowoœæ/kod poczt.

okrêg numer personalny Konsultantki
Uwaga! 

Formularz  przesy³ki  zwrotnej

prosimy wype³niæ w/g instrukcji

znajduj¹cej  siê   na  odwrotnej

stronie  formularza

Prosimy pamiêtaæ  o ³aœci-w

wym op³aceniu przesy³ki na

poczcie (przesy³ka wartoœcio-

wa polecona)

Proszê dok³adnie wype³niæ wszystkie rubryki formularza i przes³aæ wraz z produktami na adres:
AVON OPERATIONS POLSKA Sp. z o.o., 08-400 Garwolin, ul. Stacyjna 77.

Prosimy zapoznaæ siê z zasadami gwarancji Avon umieszczonymi na odwrotnej stronie formularza!

PRZYCZYNA ZWROTU

NAZWA
PRODUKTU

KOREKTA
SALDA

O WARTOŒÆ
ZWROTU

NR KATALOGOWY
(oczekiwanego produktu)

LICZBA
SZTUK

WYMIANA PRODUKTU

(jeœli takie
rozwi¹zanie

jest odpowiednie -
proszê poni¿ej
wpisaæ: ,,     '' ) 

obejmuje wy³¹cznie produkty
dostêpne w aktualnej ofercie

katalogowej z tej samej
kategorii i w tej samej cenie

co zwrócony produkt

Oczekiwania w zwi¹zku z tym zwrotem:

NR

KATALOGU

LICZBA

SZTUK

DATA

wystawienia

faktury VAT

(rok-miesi¹c-dzieñ)

NR

FAKTURY VAT
(na której
zakupiono

zwracany produkt)

(w którym
zamówiono
 produkt)

KOD

PRODUKTU

(umieszczony na

fakturze VAT)
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Podpis Data

2 51 43 6

2 51 43 6

2 51 43 6

2 51 43 6

2 51 43 6

2 51 43 6

2 51 43 6

2 51 43 6

2 51 43 6

2 51 43 6

2 51 43 6

Razem:

X



JAK WYPE£NIAMY FORMULARZ PRZESY£KI ZWROTNEJ

WYJAŒNIENIA  DOTYCZ¥CE  SPOSOBÓW REALIZACJI ZWROTU

ZASADY GWARANCJI AVON
Gwarancja Avon dotyczy wszystkich produktów Avon
i jest wa¿na w ci¹gu 3 miesiêcy od daty zakupu.
Gwarancja Avon dotyczy wszystkich produktów Avon
i jest wa¿na w ci¹gu 3 miesiêcy od daty zakupu.

W³aœciwe stosowanie gwarancji jest dla Konsultantki
wa¿nym argumentem zachêcaj¹cym Klienta do zakupu,
zapewnia dokonanie w³aœciwego wyboru i daje pe³ne
zadowolenie z zakupionego towaru.

Konsultantka jest zobowi¹zana do poinformowania
Klienta o zasadach gwarancji Avon.

Gwarancja nie wy³¹cza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnieñ Klienta wynikaj¹cych z niezgodnoœci towaru
konsumpcyjnego z umow¹.

Dostarczaj¹c klientowi zamówione produkty nale¿y
wspólnie z nim sprawdziæ:

czy produkt jest w nienaruszonym stanie?
czy wszystkie elementy funkcjonuj¹ bez zarzutu?
czy jest to dok³adnie produkt zamówiony i oczekiwany?
w przypadku kosmetyków do makija¿u
- czy zgadza siê odcieñ?
w przypadku perfum - czy jest to w³aœciwy zapach?

.

.

.

.

.

.

.

Dokonuj¹c zwrotu produktu na formularzu przesy³ki zwrotnej nale¿y umieœciæ nastêpuj¹ce dane:
-   nr okrêgu, nr personalny Konsultantki, imiê i nazwisko, adres zamieszkania
-   nr katalogu, w którym zamówiono zwracany produkt,
-   nr faktury VAT, na podstawie której zakupiono zwracany produkt,
-   datê zakupu produktu czyli datê wystawienia faktury VAT,
-   nr kodu produktu umieszczony na fakturze VAT,
-   liczbê sztuk, dok³adn¹ nazwê produktu i zaznaczyæ krzy¿ykiem (x) przyczynê zwrotu.
Do wype³nionego formularza przesy³ki zwrotnej nale¿y do³¹czyæ zwracany produkt i ca³oœæ przes³aæ na adres
AVON OPERATIONS POLSKA Sp. z o.o., 08-400 Garwolin, ul. Stacyjna 77, z dopiskiem “Dzia³ Zwrotów”.
Przesy³kê nale¿y nadaæ w Urzêdzie Pocztowym jako przesy³kê polecon¹ z zadeklarowan¹ wartoœci¹. Dzia³ Zwrotów
nie ma mo¿liwoœci potwierdzenia odbioru przesy³ek typu list “zwyk³y”.

- zwrot produktu z jednoczesnym zaznaczeniem na formularzu przesy³ki zwrotnej - wymiany,
- wymieniony produkt zostanie automatycznie do³¹czony do kolejnego zamówienia,
- Konsultantka zostanie obci¹¿ona jego wartoœci¹. Jednoczeœnie firma dokona korekty salda o wartoœæ zwracanego produktu.
   

- wymiana obejmuje wy³¹cznie produkty z tej samej kategorii (np. Wymiana odcieni: pomadka BC - Blossom na
  pom adkê BC - Cocoa) po cenie obowi¹zuj¹cej w katalogu “X” - czyli katalogu, z którego pochodzi³
  pierwszy zamówiony a nastêpnie zwrócony produkt,
- w przypadkach, w których produkty nie mog¹ byæ dos³ane w ramach wymiany (np. braki w magazynie, brak w aktualnej
  ofercie katalogowej) korekty salda dokonujemy automatycznie o wartoœæ zwracanego produktu.

- Pomniejszenie salda z tytu³u zwrotu produktu,(nale¿noœæ nie zostanie przys³ana do Konsultantki), tylko saldo
  zostanie pomniejszone i najbli¿sza faktura VAT bêdzie skorygowana o wartoœæ uznanego zwrotu.

Formularz przesy³ki zwrotnej s³u¿y wy³¹cznie do:
- zwrotu produktu w przypadkach okreœlonych w kolumnie “PRZYCZYNA ZWROTU”
- wymiany produktu na zasadzie okreœlonej w kolumnie “WYMIANA PRODUKTU”.
Ze wzglêdów operacjnych WYMIANA nast¹pi w przypadkach dostêpnoœci produktu w aktualnej ofercie katalogowej
w momencie realizacji zamówienia.
Koszt zwrotu produktu oraz ewentualne koszty rozliczenia z Klientem na wypadek nieuwzglêdnienia zwrotu ponosi Konsultantka.

W przypadkach nie objêtych gwarancj¹ Avon oraz w sytuacji gdy zwrot dokonywany przez Klienta nie wynika z niezgodnoœci
towaru z umow¹, do której maj¹ zastosowanie odpowiednie przepisy, zwrot produktu nie zostanie uznany i w ci¹gu 7 dni od
daty otrzymania informacji o nieuwzglêdnieniu zwrotu, produkt mo¿e byæ odes³any na koszt Konsultantki. Konsultantka
zobowi¹zana jest w ci¹gu 7 dni od otrzymania informacji powiadomiæ Dzia³ Obs³ugi Klienta lub Dzia³ Zwrotów o swojej decyzji.
Po up³ywie w/w terminu produkt zostanie poddany utylizacji, o czym Konsultantka zobowi¹zana jest powiadomiæ Klienta.

Gwarancj¹ Avon nie s¹ objête:Gwarancj¹ Avon nie s¹ objête:

produkty, które zosta³y zniszczone lub uszkodzone
œwiadomie lub wskutek niew³aœciwego ich stosowania
produkty, których zu¿ycie przekroczy³o 25%
bi¿uteria uszkodzona w wyniku noszenia
galanteria uszkodzona w wyniku noszenia
produkty nades³ane po up³ywie 3-miesiêcznego okresu
gwarancji - liczy siê data stempla pocztowego
nadania przesy³ki zwrotnej
produkty z ofert netto
zwrot pojedynczych sk³adników z ofert ³¹czonych
zestawy lub produkty zwrócone bez produktów typu 
“gratis” do³¹czane w ramach oferty
pakiety literatury (katalogi, startery)

Dokonywany zwrot powinien dotyczyæ
pojedynczych iloœci produktów. 
Przy zwrocie zupe³nie nieu¿ywanych produktów,
prosimy o nie uszkadzanie opakowañ
ochronnych. Dotyczy to wszystkich
produktów w pude³kach kartonowych, foliach itp.
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.UWAGA!UWAGA!

KOREKTA SALDAKOREKTA SALDA

WYMIANA PRODUKTU TO:WYMIANA PRODUKTU TO:

NIEUWZGLÊDNIENIE ZWROTU:NIEUWZGLÊDNIENIE ZWROTU:

PRZYPOMINAMY!PRZYPOMINAMY!

WYMIANA NIE jest transakcj¹ BEZGOTÓWKOW¥
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