
 

ZWROT / REKLAMACJA * 
*niepotrzebne skreślić 

 

……………………………………. 
data zwrotu towaru 

 
 

Nr zamówienia/nick Allegro:……………………………………………………………………………………………………………… 

Data zamówienia:…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nr faktury/paragonu:……………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr tel./e-mail:……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1) Przedmiot zwrotu / reklamacji * 

Nazwa/kod produktu:…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2) Przyczyna zwrotu / reklamacji * 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy: 

                          

 

Nazwa banku:……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Towar proszę odesłać na adres: 

 

 

 

 

 
 

              POLUB NAS NA FACEBOOKU: https://www.facebook.com/zasilaczeonline/ 

 

WAGNER 

Ul. 19 Kwietnia 31 bud. D 

05-090 Raszyn Rybie 



ZWROT 
 

1) Wypełnij formularz otrzymany wraz z przesyłką. 
Na zwrot produktu masz 28 dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki. 
Zwrot dla zakupów dokonanych na FAKTURĘ wynosi 14 dni kalendarzowych.  

2) Zapakuj przedmiot, który chcesz zwrócić oraz dołącz do paczki wypełniony formularz.  
Przesyłkę prosimy starannie zabezpieczyć. 
3) Paczkę ze zwracanym produktem zaadresuj na poniższy adres: 

 
 
 

 
 

 
Lub dokonaj darmowego zwrotu poprzez: Allegro Paczkomaty 24/7 InPost (jeżeli posiadasz SMART Allegro!) 

PAMIĘTAJ! Nie odbieramy żadnych przesyłek wysłanych za pobraniem (wysłanych na koszt adresata). 
4) Poczekaj na zwrot należności. Nastąpi on w ciągu 14 dni, liczonych od momentu odebrania przesyłki w naszym 

magazynie. Zwrot płatności nastąpi na konto bankowe podane w formularzu. 
 

WYMIANA 
 

1) Zwróć produkt zgodnie z instrukcją podaną powyżej (ZWROT). 

2) Złóż nowe zamówienie w dowolnym dla Ciebie momencie. Pamiętaj, aby opłacić nowe zamówienie. 
Należność za produkty, które do nas odesłałaś/eś zostanie zwrócona w ciągu 14 dni liczonych od momentu 
otrzymania przesyłki w magazynie. 
 

 
REKLAMACJA 

 
1) Wypełnij formularz otrzymany wraz z przesyłką krótko opisując powód reklamacji, co przyspieszy proces jej 

rozpatrzenia. 
Jeżeli nie posiadasz formularza, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta za pomocą naszej infolinii, bądź 
wiadomości e-mail. Formularz prześlemy na Twój adres mailowy. 

2) Odeślij wadliwy produkt wraz z formularzem na adres: 
   
 
 

 
 

 
3) Poczekaj na rozpatrzenie Twojej reklamacji. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są maksymalnie do 14 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania przesyłki z wadliwym produktem w naszym Dziale Reklamacji. 
 
Jeśli Twoja reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie otrzymasz nowy towar, a zwrot za przesyłkę na konto 
bankowe podane w formularzu. 
 
Jeśli Twoja reklamacja zostanie odrzucona, odeślemy do Ciebie towar wraz z uzasadnieniem. 

 
 

NA NASZ TOWAR DAJEMY: 

 

WAGNER 
Ul. 19 Kwietnia 31 bud. D 

05-090 Raszyn Rybie 

WAGNER 
Ul. 19 Kwietnia 31 bud. D 

05-090 Raszyn Rybie 


