
Директору ________________________ 
 

Прізвище Прізвище (власне) 
Ім’я  Ім’я (власне)  
По батькові  По батькові (власне)  
Серія та номер паспорту ХХ 123456 
Виданий (ким, коли) установа яка видала документ  

 

Адреса адреса фактичного проживання  
 

Телефон  номер для зв’язку  
 
 

Заява 
 

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів», прошу розірвати зі мною договір 
купівлі-продажу згідно чеку/видаткової накладної № 27000001234 від 01 січня 201 7 р. 
та прийняти до повернення товар1  Tikkurila Valtti Color лазурь на масляной основе, 9л  

(назва товару згідно платіжного документу, серійний номер) 
 
 

у кількості  1 (одна) одиниця, 
на загальну суму   3 600,00грн (три тисячі шістсот грн., 00коп)  
Причина повернення  повернення товару належної якості в термін 14 днів  

 
 

а грошові кошти повернути мені (будь ласка, оберіть один із наступних способів)2: 
 

| | готівкою у Центрі Обслуговування Покупців (салон Sadolin) 
 

|  | на банківську платіжну3  картку № |  ||  ||  ||  |  |   ||   ||   ||   |   |   ||   ||   ||   |   |   ||   ||   ||   |   
ІДН БАНК: ФІО отримувача: 

(вказати назву банку) 

| Х | поштовим переказом за адресою: 
 

Поштовий індекс       04060    Населений пункт    м.Київ    
Район   Область       
Вулиця  Щусєва  Будинок        32 Квартира  1           

 

|   |  № кредитного договору4 від    20___р. 
 

(вказати назву банку) 

До Заяви додається (необхідне підкреслити): копія фіскального чека, видаткова накладна, квитанція 
про оплату чи інший документ, що засвідчує факт купівлі    

 

  ХХ.ХХ.201Х    власний підпис  
(дата) (підпис) 

 
Підпис споживача (заявника) підтверджує факт надання згоди на обробку його персональних даних, метою якої є дотримання 

вимог Закону України «Про захист прав споживачів», Наказу Міністерства економіки України від 19 квітня 2007 року № 104 «Про 
затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами». 

 

1 Продавець залишає за собою право в умовах уповноваженого виробником сервісному центрі провести технічну діагностику товара на дотримання 
гарантійних зобов'язань 
2 Порядок повернення грошових коштів залежить від способу оплати за придбаний товар. 

У разі оплати за товар через перевізника (послуга доставки «Післяплата») – повернення грошових коштів здійснюється поштовим переказом. 
У разі оплати за товар банківською карткою (на відстані) – повернення коштів за товар здійснюється на банківську картку, з якої був здійснений платіж. 
У разі оплати за товар готівкою або карткою (у межах ЦОП) – повернення коштів готівкою в будь-якому Центрі Обслуговування Покупців 

3 Власником банківського рахунку має бути та сама особа, що здійснює повернення. Номер розрахункової картки повинен бути той же, з якої здійснювалась 
покупка. 
4 У разі придбання товару за умовами кредитного договору 


	Директору ________________________
	Заява

