
Adres na jaki należy odesłać towar:                                                                                      Miejscowość, data 
                                 
Drapaczek  
Ul. Władysława Jeszke 15/13, 
62-080 Tarnowo Podgórne 
Z dopiskiem (REK DRAPACZEK) 
reklamacje@drapaczek.pl 
573197353 
 

 

FORMULARZ ZWORU  
 

 

DANE KLIENTA 

 
Nr. Zamówienia: ………………….   Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………  
 
Ulica, nr. domu/mieszkania: ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Miejscowość:……………………………………………..   Kod pocztowy: ………………………………………………. 
 
e-mail: …………………………………………………………….   Telefon: …………………………………………………………. 
 
ZWROT NALEŻY WYKONAĆ  
 
przelewem na rachunek bankowy 
 
............................................................................................................................................................ 
 
Kwota do zwrotu: ................... 
 
Słownie: ............................................................................................... 
 

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE 

Data zakupu: ....................................  Data stwierdzenia wady: ......................... 
 
Produkt (nazwa): …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Przyczyna zwrotu/ Uwagi dodatkowe: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

JAK ZWRÓCIĆ TOWAR 



1. Zwrotu zamówionego towaru można dokonać w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia. 
2. Zwrotowi podlegają wyłącznie towary nieużywane (bez śladów użycia). 
3. Paczkę prosimy przesłać na adres: 
 
Drapaczek  
Ul. Władysława Jeszke 15/13, 
62-080 Tarnowo Podgórne 
Z dopiskiem (ZWR DRAPACZEK) 
573197353 
 
Wypełniony formularz należy podpisać i odesłać wraz z zwracanym produktem.  
Nie zapomnij dołączyć do paczki oryginału lub kopii dowodu zakupu (paragon, faktura VAT lub inny  
dokument potwierdzający dokonanie zakupu). 
Serdecznie prosimy o zabezpieczenie towaru przed zniszczeniem. 
 
                  data                                                                         podpis klienta 
 
                  ...........................                                                    ............................................. 
 

 
1.Na podstawie Art. 27 ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 informujemy, że Konsument, który 

zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez 

podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów zawartych „na firmę” 

z wystawioną fakturą VAT oraz umów zawartych w drodze licytacji oraz innych umów o których mowa w art. 38 

powołanej ustawy.  

2. Zwrot produktu wraz z oświadczeniem odstąpienia od umowy powinien nastąpić nie później niż w terminie 

14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia na podany powyżej adres.  

3. Klient w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia produktu w stanie 

nienaruszonym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia cech i funkcjonowania produktu.  

4. Koszt opakowania i przesyłki zwracanego produktu ponosi Klient  

5. Sklep Internetowy po przyjęciu zwrotu, zweryfikuje, czy przesyłka jest kompletna. Sklep Internetowy 

dokonuje zwrotu należności na wskazany przez Klienta rachunek w terminie do 14 dni od otrzymania produktu.  

6.Sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem  

 

 

 

 
 


