
FORMULARZ ZWROTU 
Numer Twojego zamówienia …………………….


Imię i nazwisko


…………………………………………………..


E-mail


…………………………………………………..                 Składając zamówienie płaciłam/em:



Telefon



…………………………………………………..








Powody zwrotu: 
1. Produkt nie podoba mi się

2. Produkt jest uszkodzony

3. Produkt jest niezgody z zamówieniem

4. Jakość produktu nie odpowiada moim oczekiwaniom

5. Źle dopasowany rozmiar: za mały / za duży (zaznacz poprawne)

6. Inne: ______________________________________________________________________________


Wymiana (napisz produkt jaki wymieniasz) ……………………………………………………………….


na (napisz produkt na jaki chcesz wymienić) ……………………………………………………………..


OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ  
Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 827) w ciągu 30 dni od otrzymania towaru odstępuje od umowy o 

numerze zamówienia _______ z dnia ____________

1. Wypełnij formularz 
Jeśli chcesz zwrócić jakąkolwiek część 
swojego zamówienia, wypełnij ten 
formularz i dołącz go do przesyłki 
zwrotnej. Na zwrot masz aż 30 dni od 
momentu otrzymania paczki. 

2. Spakuj produkty 
Upewnij się, że zwracany produkt 
jest w nienaruszonym stanie, nie 
nosi śladów użytkowania. Zapakuj 
zwracany produkt i formularz.

3. Wyślij 
Odeślij produkt(y) paczkomatem na 
adres: BENG Magdalena Marycz, ul 
Mroźna 58, 40-318 Katowice, tel. 
660-751-536, mail: 
bengshop24@gmail.com, paczkomat: 
KAT06M

Po odebraniu przez nas przesyłki, w ciągu 
maksymalnie 7 dni roboczych, otrzymasz zwrot 
środków przy użyciu takich takich samych 
płatności, jakie zostały użyte w pierwotnie.

W razie dodatkowych pytań skontaktuj się z 
nami: bengshop24@gmail.com

Twój czytelny podpis:


…………………………………………………..

Jeśli płaciłaś/eś przelewem tradycyjnym, za 
pobraniem lub przy odbiorze podaj niżej numer 
konta bankowego na który wykonany ma być 
zwrot środków.

Przelewy24


Przelewem tradycyjnym


Za pobraniem (przy odbiorze)

PayPo- płatność odroczona
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