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Dziękujemy za zakup w naszym sklepie. Zgodnie z przepisami prawa Konsumentowi 
przysługuje możliwość wymiany lub zwrotu z tytułu zakupu na odległość w terminie 14 
dni. 

Zwrot i wymiana ma zastosowanie do produktów prefabrykowanych, będących w ofercie i 
na magazynie sprzedającego. Zwrot i wymiana nie ma zastosowania do zamówień 
indywidualnych na życzenie klienta, personalizowanych i ze zmianami. Do zamówień 
indywidualnych przystępujemy po uprzedniej wpłacie i za zgodą klienta. 

Zanim zdecydują się Państwo przymierzyć towar prosimy przeczytać poniższe uwagi. 
Wspominamy o tym, gdyż dbamy o stan oferowanego przez nas towaru, w szczególności 
jeżeli klient rozważa jego zwrot lub wymianę. Wówczas należy korzystać z możliwości 
przymierzenia w granicach zwykłego zarządu. Ufamy że poniższa, krótka instrukcja 
dotycząca postępowania z otrzymanym towarem znajdzie zrozumienie przez Państwa. 

Ponadto wszelkie przesyłki (zwroty i wymiany) należy zgłaszać mailowo. Przesyłki nie 
zgłoszone nie będą odbierane. W dalszej kolejności należy towar zapakować tak, aby 
zarówno towar jak i jego opakowanie (w szczególności pudełko obuwia ślubnego) nie 
uległo zniszczeniu. Towar nie powinien się przemieszczać w opakowaniu, gdyż skutkuje to 
zniszczeniem w transporcie. Pudełka obuwia ślubnego nie należy wyrzucać ani oklejać 
bezpośrednio taśmą, gdyż jest elementem komplementarnym towaru i pełni funkcje 
informacyjne, estetyczne, a nie tylko zabezpieczające. 

Przyjmujemy przesyłki sygnalizowane wcześniej i których nadawcą są wyłącznie 
konsumenci którzy dokonali zakupu towaru w naszej firmie dlatego przesyłkę należy 
adresować w sposób nie budzący wątpliwości co do właściwej strony, a jako odbiorcę 
należy umieścić:        

sklep slubnybucik.pl 
ul. Skotnicka 200, 30-394 Kraków 

_________________________________________________________________________ 

Przy okazji zwracamy uwagę na fakt, iż PRZYMIERZENIE OBUWIA MOŻE ODBYWAĆ SIĘ W 
GRANICACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU jak określa ustawa, co oznacza iż m.in. należy zadbać o 
podłoże, które powinno być miękkie (dywan, ręcznik), oczyszczone, bez brudu, kurzu, 
piachu oraz twardych elementów, gdyż wszelkie tego typu okoliczności często skutkują 
porysowaniem, trwałym zabrudzeniem, zniszczeniem obuwia lub jego częściową utratą 
wartości, zaś ustawa określa, iż towar w przypadku zwrotu bądź wymiany należy odesłać 
w stanie niezmienionym. Obuwiem nie należy rzucać, kopać, obijać, brudzić. Często 
podczas miary sukni nie myśli się o takim elemencie jak buty, podeszwy, ozdoby itp., 
dlatego wskazujemy na co należy zwrócić uwagę, a jest to kluczowe w rozumieniu prawa i 
ewentualnej wymiany lub zwrotu, którego efektem jest fakt, iż towar jest przeznaczony do 
dalszej sprzedaży i znajduje miejsce na półce sklepowej. Ścieranie się podeszw jest co 
prawda naturalnym procesem użytkowania, który wynika z konsumowania towaru, a 
możliwość przymierzenia obuwia odbywać się może w granicach zwykłego zarządu, to 

dwie odmienne kwestie. Należy także skorzystać z zamieszczonych białych stopek, aby 
uniknąć odbarwienia wyściółki w obuwiu ślubnym przy stopkach koloryzowanych. 

UBRANKA DO CHRZTU nie mogą mieć zerwanych metek, metki muszą być oryginalne. 
Obecność metki nie przeszkadza w ocenie i przymierzeniu towaru, a jej oderwanie, 
usunięcie jest równoznaczne z konsumowaniem zakupionego towaru. 
Należy zadbać aby ubranko było czyste, bez uszkodzeń mechanicznych. Podczas miary 
proszę zwracać uwagę, aby dziecku nie odbijało się treścią na ubranko, nie ulewało się, 
aby dziecko nie śliniło ubranka, gdyż skutkuje to trwałym zabrudzeniem. 
Prosimy do miary przystępować w czystości, najlepiej po uprzedniej kąpieli i przed 
jedzeniem.  Zwracamy uwagę na stan i czystość ubranka. Wszelkiego rodzaju zabrudzenia 
dyskwalifikują zwrot oraz wymianę. 

W przypadku wymiany bucików na rozmiar 9/12 oraz ubranek, elementów odzieży w 
rozmiarze 80/86 lub na inny towar nieprefabrykowany może wystąpić dopłata. Szczegóły 
uzyskają Państwo kontaktując się z nami uprzednio. 

_________________________________________________________________________ 

Nie zastosowanie się do powyższej instrukcji może skutkować odrzuceniem 
zwrotu/wymiany, gdyż to konsument jest odpowiedzialny za stan zwracanego towaru. 
Towar zwracany przechodzi oględziny. Podczas sprawdzania towar jest monitorowany, 
aby nie budzić żadnych wątpliwości. 

Wraz z towarem należy dostarczyć dowód zakupu, wypełnione i podpisane 
oświadczenie/formularz.  

W przypadku otrzymania gratisów będących konsekwencją zakupu należy je zwrócić nie 
rozpakowując uprzednio. Gratisy można rozpakować tylko wówczas, gdy towar pozostaje 
już w dyspozycji konsumenta i jest konsumowany. 
 
Wątpliwości i pytania proszę kierować na info@slubnybucik.pl.. 

Dodatkowe szczegóły, druki można znaleźć na stronie www.slubnybucik.pl zakładka 
Regulamin lub w zakładce „O nas” dla użytkowników allegro oraz w tematycznych 
stopkach strony. 
 
 
Dziękujemy za zrozumienie oraz życzymy przyjemnego korzystania z zakupionego 
towaru 

 
Dorota Podstada, slubnybucik.pl 

 
 
 
 

mailto:info@slubnybucik.pl
http://www.slubnybucik.pl/
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FORMULARZ WYMIANY TOWARU 
 

ZAMÓWIENIE NR / NICK ALLEGRO  

NAZWA TOWARU 
(model, kolor, rozmiar) 

 

IMIĘ I NAZWISKO KUPUJĄCEGO  

ADRES DO WYSYŁKI (pełny)  

TELEFON KONTAKTOWY / E-MAIL   

POWÓD WYMIANY 
(pole nie jest wymagane) 

 

CHCĘ WYMIENIĆ TOWAR NA 
(kod produktu, model, kolor, rozmiar) 

 

 
Wymiana zostanie zrealizowana pod warunkiem dostępności towaru w momencie otrzymania 

zwróconego towaru celem jego wymiany. W sytuacji gdy towar będący przedmiotem wymiany będzie 
niedostępny pieniądze zostaną zwrócone na nr rachunku podany poniżej. W przypadku wymiany na 

rozmiary 34/35/41 oraz na towar nieprefabrykowany może wystąpić dopłata. 
 

Przesyłka Kurier płatna 15,80 zł 

NR RACHUNKU BANKOWEGO  

 
 

Oświadczam, że znane mi są warunki wymiany towaru określone w Regulaminie sklepu 
www.slubnybucik.pl lub Regulaminie sprzedającego użytkownika allegro „Strona o nas”. 

 
Możliwość wymiany przysługuje z tytułu odstąpienia od umowy kupna zawartej na odległość. 

 
Formularz nie ma zastosowania do zakupów realizowanych tradycyjnie w sklepie stacjonarnym 

przy ul. Skotnickiej 200 w Krakowie. 

 
 

 
………………………………………. 

   czytelny podpis 
 

………………….……………………………                                          …..…..………….……… 
(miejscowość, data) 

………………….……………………………. 
 
………………….……………………………. 
 
………………….…………………………….  
(dane konsumenta, nick allegro)   
 

Dorota Podstada SIDEX 
Ul. Skotnicka 200 
30-394 KRAKÓW 

 
 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość 
 
 

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie 
niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez 
produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)

1
 

odstępuję od umowy …………………………………………… nr. ……………………………. 
 
zawartej dnia ……………………………………………… w …………………………………... 
 
Proszę o zwrot kwoty …………….  (słownie: …………………………………………………..) 
 
na konto ………………………………………………………………….…………………….…... 
 
Zwracam  ………………………………………. 
 
                                                                                                             podpis  Konsumenta 
 
 
Zwracając uwagę na ciągłe doskonalenie oferowanego przez nas towaru prosimy o  
podanie powodu odstąpienia od umowy. Pole jest dobrowolne i nie wymagalne 
 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Jeżeli zakupiony towar nie spełnia twoich oczekiwań, możesz zamówić indywidualnie ze zmianami 
np: z paseczkiem, ze zwiększoną tęgością, bez ozdób, w kolorze itp. Kontaktując się z nami 
potwierdzimy taką możliwość i koszt.  

                                                             
1
 Art. 7. 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, 

składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. 
W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich 
zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w 
granicach zwykłego zarządu.  

Art. 10. 1. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia 
wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. 

http://www.slubnybucik.pl/

