
 
  Заява на повернення 

 
 

 
 
 
 
 

 
№  Артикул Код товару Назва Колі

р 
Роз
мір 

К-
сть 

Ціна, 
грн./од 

Код
* 

*Код 
причини 

повернення 
         1-великий 

розмір; 
 
2-малий розмір; 
 
3-товар не 
підійшов за 
зовнішнім 
виглядом; 
 
4-товар не 
відповідає 
замовленому; 
 
5-товар не 
якісний ( дефект 
вказати нижче)  
 
6-інша причина( 
вказати) 

Ви маєте право протягом 14 днів після отримання посилки на пошті повернути, товар що не підійшов. До повернення приймаються товари, придбані тільки у 
ТОВ «ПУМА УКРАЇНА» і тільки від фізичної особи, що оформила початкове замовлення. Товар належної якості може бути прийнятий до повернення, якщо він 
не був у споживанні, збережено його споживчі властивості, товарний вигляд, оригінальна упаковка та ярлики. Оплата поштових та кур'єрських послуг при 
поверненні за рахунок на Покупця 

      

 
Ваше замовлення 

 
 
 
 
 

№  Артикул Код товару Назва Колір Розмір К-сть Ціна, 
грн./од 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       

 
  Товари сертифіковані відповідно до законодавства України. 

 
Сума товарів:   
Вартість доставки:   
Разом до оплати:   

0-800-21-1948                               ua.puma.com 
дзвінки безкоштовні                         ТОВ «ПУМА Україна» 
 

№ замовлення:   
P1000236717  P100023671

ПІБ:     
Дата замовлення:   Тип оплати :   

№ замовлення:     ПІБ  

Дата замовлення:   Тип оплати :   



 
ЯК ОФОРМИТИ ПОВЕРНЕННЯ: 
1. У таблиці вище вкажіть кількість і код причини повернення у тих 
артикулів, які Ви хотіли б повернути. 
2. Вкажіть свої персональні дані. 
3. Виберіть найбільш зручний спосіб повернення грошей і поставте підпис, 
зробіть відправлення,   

 
 
разом з товаром і іншими документами (копія чека, копія паспорта). 
4. Необхідно пам'ятати, що до повернення не приймаються товари, придбані 
у інших підприємств, вироби трикотажні (нижня білизна) і вироби панчішно-
шкарпеткові, одиничні товари з комплектаd

 
ПІБ ________________________________________________________________________________ 

Серія, номер паспорту  __, ______________________ 
Виданий (ким, коли) ___________________________________________________________________ 

ІПН □□□□□□□□□□ 

Прошу прийняти до повернення вищевказаний товар і грошові кошти в сумі (прописом): 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Оберіть та заповніть спосіб повернення: 
 

□ Перерахувати на банківську карту, з якої було  оплачене замовлення 

 

□ Повернути на розрахунковий рахунок : 
Назва банку ________________________________________________ 

IBAN □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
ПІБ отримувача _____________________________________________ 

№ карт. рахунку □□□□□□□□□□□□□ 

№ карти □□□□□□□□□□□□□□□□ 
 

□ Повернути поштовим переказом: 

Індекс  __________           Область ________________    
Район     __________________________________ 
Населенний  пункт  _____________  
Вул. ___________________________ 
 Буд. _______ Корпус ___ Квартира ________ 

 
Ознайомитися з повними умовами повернення можна на сайті ua.puma.com в розділі "Повернення".  
Достовірність даних (ПІБ, паспортні дані, адреса) підтверджую. 

 

Дата:   _  _______  ___                                                                                                     ПІБ / Підпис: __________________/________________________ 
 
 
 
Адреси для повернення товару:

НОВА ПОШТА 
м. Київ, 
відділення №66 
Одержувач: ТОВ «ПУМА УКРАЇНА» 
тел. 380503832728 
 
 
 

 
Justin 
м.Київ, 
Відділення №17 
Одержувач: ТОВ «ОМНІ ЮНІТ» 
тел. 380503832728 
 
 

 
Укрпошта 
м.Київ, ЦОКК №5, 
 вул. Г.Кірпи, 2 
Одержувач: ТОВ «ОМНІ ЮНІТ» 
тел. 380503832728 

 
Будь ласка, надішліть посилку з поверненням і документи, що додаються звичайним відправленням (без післяоплати) 


