
Betulla Tomasz Petrusiewicz
ul. Dubois 4A 
30-829 Kraków

Formularz Reklamacji/Wymiany

   W przypadku zwrotu towaru prosimy wypełnić
          oświadczenie o odstąpieniu od umowy 

Reklamacja towaru(ów)

Wymiany towaru(ów)

Dokument Reklamacji/Zwrotu do Paragonu/Faktury Vat nr

Imię i Nazwisko nabywcy

Dokładny adres

Przyczyna: 
1. Otrzymany produkt jest niezgodny z zamawianym
2. Produkt jest uszkodzony
3. Produkt jest niezgodny z opisem zawartym w treści opisu przedmiotu
4. Inny powód  ..................................................................................................................................................

Opis reklamacji

Numer rachunku bankowego:

Data .................

 

Nazwa Towaru Ilo

Nazwa Towaru Ilo

Nazwa Towaru Ilo

Nazwa Towaru Ilo
.
.................................................

.........  Podpis ..........................
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Nowości Promocje Jak kupować? Częste pytania O nas Kontakt 

Strona główna 

Głosuj

Produktów: 38
Kategorii: 15
Nowości: 0
Promocje: 4

Sklep w trakcie budowy!wyszukiwarka zaawansowana »

Twoje wydatki na żywność
wynoszą miesięcznie

 do 100 zł
 100-500 zł
 powyżej 500 zł

Podaj swój adres e-mail, jeżeli
chcesz otrzymywać informacje o
nowościach i promocjach.

Dodano: 01-01-2011 w kategorii: -

Jeśli jesteś jego właścicielem - zaloguj się do panelu administratora sklepu, aby zaktualizować ofertę i usunąć
ten komunikat. Jeśli jesteś Gościem sklepu pamiętaj, że zaprezentowana oferta ma charakter demonstracyjny, a
złożone tą drogą zamówienia nie będą realizowane.

Pomarańcze

3,99 zł
6,49 zł

Zarejestruj się Zaloguj sięW koszyku produktów: 0.  Przejdź do koszyka »

 Szukaj

Owoce (16)
Pieczywo (7)
Warzywa (15)
Nowości
Promocje

Cena:

9,40 zł Do koszyka

Cytryna ( Citrus limon ) Burm. - gatunek roślin z
rodziny rutowatych (Rutaceae Juss.). Pochodzi z
południowowschodnich Chin, lecz współcześnie nie
występuje tam ani w stanie dzikim, ani nie jest tam
hodowana. Prawdopodobnie powstała w wyniku
skrzyżow...

Cytryny

Cena:

7,19 zł Do koszyka

Malina - grupa gatunków z rodzaju (Rubus L.)
wyróżniana zwyczajowo ze względu na czerwoną
barwę owoców i łatwość ich odpadania od dna
kwiatowego (pozostałe gatunki noszą zwyczajową
nazwę rodzajową jeżyna). Grupa ta nie jest
wyróżniana w randze takson...

Maliny

Cena:

3,99 zł Do koszyka

Borówka ( Vaccinium ) – rodzaj krzewinek z rodziny
wrzosowatych (Ericaceae Juss). Owoce wydawane
przez rośliny z tego rodzaju to z botanicznego punktu
widzenia jagody pozorne. Źródło: Wikipedia

Borówki

Cena:

2,05 zł Do koszyka

Wyrabiany z mąki pszennej i żytniej, wody, soli i
drożdży. Termin przydatności do spożycia:
niepakowany - 1 dzień, pakowany - 4 dni Waga:
600g

Chleb zwykły

Chleb wiejski Rogaliki francuskie

Pomarańcze

3,99 zł
6,49 zł

Menu
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Statystyki

Newsletter

Artykuły

Polecane produkty

Produkt dnia

Promocje

http://www.betulla.com.pl/pl/new
http://www.betulla.com.pl/pl/new
http://www.betulla.com.pl/pl/new
http://www.betulla.com.pl/pl/new
http://www.betulla.com.pl/pl/new
http://www.betulla.com.pl/pl/promotions
http://www.betulla.com.pl/pl/promotions
http://www.betulla.com.pl/pl/promotions
http://www.betulla.com.pl/jak-kupowac
http://www.betulla.com.pl/jak-kupowac
http://www.betulla.com.pl/jak-kupowac
http://www.betulla.com.pl/jak-kupowac
http://www.betulla.com.pl/jak-kupowac
http://www.betulla.com.pl/czeste-pytania
http://www.betulla.com.pl/czeste-pytania
http://www.betulla.com.pl/czeste-pytania
http://www.betulla.com.pl/czeste-pytania
http://www.betulla.com.pl/czeste-pytania
http://www.betulla.com.pl/o-nas
http://www.betulla.com.pl/o-nas
http://www.betulla.com.pl/o-nas
http://www.betulla.com.pl/kontakt
http://www.betulla.com.pl/kontakt
http://www.betulla.com.pl/kontakt
http://www.betulla.com.pl/pl/s
http://www.betulla.com.pl/pl/p/Pomarancze/1
http://www.betulla.com.pl/pl/p/Pomarancze/1
http://www.betulla.com.pl/pl/p/Pomarancze/1
http://www.betulla.com.pl/pl/p/Pomarancze/1
http://www.betulla.com.pl/pl/reg
http://www.betulla.com.pl/pl/reg
http://www.betulla.com.pl/pl/login
http://www.betulla.com.pl/pl/login
http://www.betulla.com.pl/pl/basket
http://www.betulla.com.pl/pl/basket
http://www.betulla.com.pl/pl/basket
http://www.betulla.com.pl/pl/basket
http://www.betulla.com.pl/pl/basket
http://www.betulla.com.pl/pl/basket
http://www.betulla.com.pl/pl/c/Owoce/2
http://www.betulla.com.pl/pl/c/Pieczywo/1
http://www.betulla.com.pl/pl/c/Warzywa/3
http://www.betulla.com.pl/pl/new/1/full
http://www.betulla.com.pl/pl/new/1/full
http://www.betulla.com.pl/pl/new/1/full
http://www.betulla.com.pl/pl/promotions/1/full
http://www.betulla.com.pl/pl/prices
http://www.betulla.com.pl/pl/p/Cytryny/18
http://www.betulla.com.pl/pl/p/Cytryny/18
http://www.betulla.com.pl/pl/p/Maliny/21
http://www.betulla.com.pl/pl/p/Maliny/21
http://www.betulla.com.pl/pl/p/Borowki/23
http://www.betulla.com.pl/pl/p/Borowki/23
http://www.betulla.com.pl/pl/p/Chleb-zwykly/64
http://www.betulla.com.pl/pl/p/Chleb-zwykly/64
http://www.betulla.com.pl/pl/p/Chleb-zwykly/64
http://www.betulla.com.pl/pl/p/Chleb-zwykly/64
http://www.betulla.com.pl/pl/p/Chleb-wiejski/37
http://www.betulla.com.pl/pl/p/Rogaliki-francuskie/66
http://www.betulla.com.pl/pl/p/Pomarancze/1
http://www.betulla.com.pl/pl/p/Pomarancze/1
http://www.betulla.com.pl/pl/p/Pomarancze/1
http://www.betulla.com.pl/pl/p/Pomarancze/1


Sklejka-Kraków

http://www.betulla.com.pl/[2017-02-01 21:55:52]

Zakupy
Czas realizacji zamówienia
Formy płatności
Koszt dostawy
Reklamacje i zwroty

Pomoc
Jak kupować?
Częste pytania
Polityka prywatności
Regulamin zakupów

Moje konto
Logowanie
Moje zamówienia
Przechowalnia
Ustawienia konta

Informacje
O nas
Kontakt
Linki

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.

Click Shop | Hosting home.pl

Cena:

2,19 zł Do koszyka

Wyrabiany z mąki pszennej i żytniej, wody, soli i
drożdży. Chleb z dodatkiem płatków ziemniaczanych.
Jest on pieczywem mieszanym pytlowym. Termin
przydatności do spożycia: niepakowany - 1dzień,
pakowany - 4 dni Waga: 600g

Cena:

2,00 zł Do koszyka

Wyrabiane z mąki pszennej, jaj i drożdży. Z
nadzieniem czekoladowym. Termin przydatności do
spożycia: 2 dni Waga: 60g

Cena:

3,79 zł
4,59 zł

Do koszyka

Pomidor zwyczajny ( Lycopersicon esculentum ) -
gatunek jednorocznej rośliny warzywnej. Ma wiele
synonimów: pomidor uprawny, pomidor jadalny,
psianka pomidor i po prostu pomidor. Pochodzi z
Ameryki Południowej lub Środkowej. Do Europy
dotarł po 1492,...

Pomidory
promocja

Cena:

2,00 zł Do koszyka

Marchew zwyczajna ( Daucus carota ) - gatunek
rośliny dwuletniej z rodziny selerowatych. Występuje
w stanie dzikim pospolicie na terenach Europy, Azji i
północnej Afryki. Jest również rośliną uprawną. W
Polsce w stanie dzikim jest rośliną bardzo posp...

Marchew

Cena:

5,49 zł Do koszyka

Pieczarka ( Agaricus ) - rodzaj grzyba z rodziny
pieczarkowatych. Dziko rosnąca na polach i skrajach
lasów. Trzon oraz kapelusz są koloru białego,
natomiast spodnia część kapelusza posiada blaszki w
kolorze różowym - w miarę dojrzewania (starzenia
si...

Pieczarki
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