
   
Дякуємо, що обрали 

Berni 
 

365 днів на повернення* 
*є умови (детальніше на сайті у розділі Гарантія) 

 

 
сподіваємось, Вам сподобалась Ваша покупка 

настільки, наскільки нам сподобалось створювати ці стилі для Вас 
 

 
 
 
 
 

Повернути товар дуже просто! 
заповніть бланк із зворотного боку 

 	



Berni                                          help@berni.com.ua 
 
Заява на повернення товару за замовленням №_________ 
 

Вiдповiдно до закону України «Про захист прав споживачiв» прошу розiрвати договiр купiвлi-продажу та прийняти 
до повернення вищевказані товари а грошовi кошти у сумi    грн.           коп. прошу повернути на рахунок: 
             

 
 
 
Пicля заповнення заяви cфотографуйте або вiдскануйте її та надiшлiть на електронну адресу: help@berni.com.ua  
Оригінал заяви повинен обов'язково додаватися до товару, який повертається. 
 
Термін повернення грошей: до 7 робочих днів з дня отримання заяви. 
 
Перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню), встановлено постановою Кабінету Міністрів 
України від 19 березня 1994 р. N 172 
 
Своїм підписом надаю згоду на обробку будь-якими способами моїх персональних даних, в т.р. включення до бази даних, з метою забезпечення 
реалізації законодавства про захист прав споживачів, які регулюються Цивільним кодексом України від 16 січня 2003 N 435-IV (зі змінами та 
доповненнями), Законом України «Про захист прав споживачів» від 01.06.2010 № 2297-VI (зі змінами та доповненнями) та іншими нормативно- 
правовим актами, що містять положення про захист прав споживачів. Цим підтверджую, що ознайомлений з правами, котрі стосуються персональних 
даних, а також цим підтверджую, що ІМ «Berni» звільнено від зобов’язання направляти на мою адресу письмове повідомлення про права, мету збору і 
осіб, яким передаються мої персональні дані. Також підтверджую, що в майбутньому не буду мати претензій до вищевказаних осіб щодо використання 
моїх персональних даних, зазначених у цьому документі, з метою, викладеною вище. Надана мною інформація є достовірна. 
Достовірність даних (П.І.Б., адреса, паспортні дані, номер картки, ІПН) підтверджую. 
ІМ «Berni» гарантує забезпечення захисту персональних даних суб’єктів персональних даних від випадкових втрати або знищення, від 
незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних." 
 
 

   /    

   дата                    підпис клієнта      П.І.Б 
 

Адреса повернення 

Доставку повернення сплачує відправник. 

Код товару 
(повернення) 

Причина повернення (вкажіть 
цифру з таблиці зліва) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Вкажіть реквізити рахунку (номер картки не є номером рахунку) 

Номер картки (обов'язково):  

IBAN починається з UA та має 29 
символів (обов'язково): UA 

IПН. Ваш індивідуальний 
податковий номер (обов'язково):  

Клієнт (П.I.Б.):  

Тел.:  

Причини повернення:  
1. Брак  
2. Пересорт (доставлено iнший товар, колiр, модель)      
3. Не влаштовує якість товару  
4. Не підійшов розмір 
5. Інша причина (уточніть, будь ласка) 

 

м. Харків, Нова Пошта №74, отримувач - Любима Ганна, тел. 067 800 10 77


