
Умови повернення товару 
 
1. Покупець (клієнт) отримує товар – натуральну продукцію української компанії CHOICE: 
 

 у відділені Нова Пошта / Укрпошта або у відділені іншого перевізника (за 
індивідуальною домовленістю); 
 

 також Покупець (клієнт) має можливість отримати продукцію за місцем свого 
розташування (адресна доставка за попередньою домовленістю з інтернет-
магазином). 
 

2. Продавець наполегливо рекомендує Покупцю (клієнту) здійснити перевірку цілісності 
пакування посилки та огляд її вмісту – замовленого товару та відповідності його 
кількості. 

 
3. Повернення і обмін товарів здійснюється в порядку, передбаченому чинним 

законодавством України. Оскільки продукція української компанії CHOICE є повністю 
натуральною, і як наслідок потребує відповідних – належних умов зберігання, а тому 
Продавець просить Покупця (клієнта) з розумінням віднестись до цього і здійснювати 
повернення безпосередньо за фактом отримання товару у випадку якщо товар не 
підійшов з якихось об’єктивних причин.  

 
4. У випадку якщо трапилась ситуація – коли помилково відправлений не той товар або 

товар не у достатній кількості, як передбачено у замовленні – інтернет-магазин усуває 
дану незручність за власний кошт (здійснює оплату зворотньої доставки для повернення 
посилки на склад) та надсилає Покупцю (клієнту) нову посилку чи додаткову посилку. 

 
5. У випадку якщо Покупець (клієнт) бажає обміняти якийсь продукт (наприклад, повернути 

2 упаковки Пророщені зерна в упаковці по 300 грам), а отримати 2 упаковки Овочева 
норма по 150 грам – то повернення товару інтернет-магазину здійснюється за рахунок 
Покупця (клієнта), а оплата за доставку нової посилки з Овочевою нормою здійснюється 
на загальних умовах інтернет-магазину, при цьому Продавець залишає за собою 
можливість (право) здійснити доставку у Подарунок. 

 
6. Повернення товару приймається за адресою розташування офіційного складу CHOICE з 

якого було здійснено замовлення: 
 

 для Укрпошта – 89435, Закарпатська область, Ужгородський район, с. Коритняни, 
вул. Духновича 35, отримувач Мигалко Наталія Альбертівна, (095) 344-96-57; 
 

 для Нова Пошта - Закарпатська область, с. Коритняни – відділення № 1 (вул. Духновича 
66а), отримувач Мигалко Наталія Альбертівна, (095) 344-96-57. 

 


