
POLITYKA ZWROTÓW I WYMIAN 
 

Polityka zwrotów umożliwia zwrot nadających się do sprzedaży produktów zakupionych bezpośrednio od Spółki. 

Produktom sprzedawanym w ramach Zestawu Biznesowego przysługuje zwrot zapłaconej, zniżkowej kwoty.  

 

Polityka 

zwrotów dla 

dystrybutorów 

 

Okres 
Zwrot kwoty 

zakupu 

Zwrot 

przedpłaconego 

VAT-u i innych 

podatków 

Zwrot kosztu 

pierwszej 

wysyłki** 

Zamówienie anulowane* 

w ciągu 14 dni po dacie dostawy 
100% × × 

Zamówienie anulowane w ciągu 

1 miesiąca po dacie dostawy 
100% ×  

Zamówienie anulowane w ciągu 

1 roku po dacie zakupu 
90% ×  

*Zamówienie może być anulowane całościowo lub częściowo.    

**Nie dotyczy dodatkowych opłat za ekspresową dostawę. 

Proces refundacji:  

 

 

Należy skontaktować się z lokalnym biurem Nu Skin 

(telefonicznie, faksem lub mailowo) w ciągu 

ustalonych terminów i poinformować o decyzji 

o ANULOWANIU zamówienia. Otrzymają Państwo 

numer referencyjny.  
 

 

 

Produkty należy zwrócić do Spółki nie później niż 

14 dni od daty anulowania zamówienia. Opłata za 

przesyłkę musi zostać opłacona przez Państwa. 

 
 

 

W zwróconej przesyłce należy zamieścić otrzymany 

numer referencyjny oraz Państwa numer ID Nu Skin. 

 
 

 

Spółka niezwłocznie dokona zwrotu należności, nie 

później niż w ciągu 14 dni, po: 
 

 otrzymaniu zwróconych produktów 

lub 

 otrzymaniu dowodu odesłania produktów. 
 

Polityka 

zwrotów dla 

Klientów 

 

*Zamówienie może być anulowane całościowo lub częściowo.    

**Nie dotyczy dodatkowych opłat za ekspresową dostawę. 

Okres 
Zwrot kwoty 

zakupu 

Zwrot 

przedpłaconego 

VAT-u i innych 

podatków 

Zwrot kosztu 

pierwszej 

wysyłki** 

Zamówienie anulowane* 

w ciągu 14 dni po dacie dostawy 
100% × × 

Zamówienie anulowane w ciągu 

3 miesięcy po dacie zakupu 
100% ×  

Polityka wymian umożliwia dokonanie wymiany zakupionych bezpośrednio od Spółki produktów, które zostały 

wysłane przez pomyłkę lub są uszkodzone. 

 

 

Polityka 

wymian 

Proces wymiany:  

 

 
Należy skontaktować się z lokalnym biurem Nu Skin (telefonicznie, faksem lub mailowo) w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu i poinformować 

o decyzji o ZMIANIE zamówienia. Otrzymają Państwo numer referencyjny.   

 
Produkty do wymiany należy zwrócić do Spółki nie później niż 14 dni od daty zmiany zamówienia.  

 
W zwróconej przesyłce należy zamieścić otrzymany numer referencyjny oraz Państwa numer ID Nu Skin.  

 

 

Spółka niezwłocznie po otrzymaniu produktów dokona wymiany (nie później niż w ciągu 14 dni). Jeśli wymiana nie jest możliwa, Spółka może 

zapewnić:  

 kredyt do wykorzystania przy zakupie innych produktów 

lub 

 pełen zwrot kwoty zakupu. 
 

 


