
 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 

 

Numer zamówienia*: ………………………………………….…………..Numer Faktury*:…………………………………………………… 

Imię i nazwisko*:……………………………………………………………………………Data otrzymania Towarów *:……………....... 

Adres*:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

           *- pola obowiązkowe 

Metoda płatności:        przelew bankowy                       poprzez system PayU                          za pobraniem 

NAZWA ZWRACANEGO 

TOWARU 

KOD TOWARU LUB EAN 

PRODUKTU 

 

ILOŚĆ SZT. 

 

WARTOŚĆ ZWRACANEGO 

TOWARU 

POWÓD 

ZWROTU 

     

     

     

     

 

*-  w celu poprawy jakości naszych usług , prosimy o określenie powodu zwrotu, przyporządkowując numer z poniższej listy 

1 – nie odpowiada mi jakość wykonania, materiału lub towar ma wadę, uszkodzenie; 
2 – towar wygląda inaczej niż na zdjęciu; 
3 – produkt nie jest zgodny z opisem; 
4 – źle dobrany rozmiar (za duży/za mały); 
5 – źle dobrany kolor, materiał; 
6 – produkt nie pasuje do wnętrza; 
7 – paczka doszła za późno; 
8 – otrzymałem nie prawidłowy towar; 
9 – rozmyśliłam/em się, zrezygnowałam/em z zakupu. 
 
Zwrotu środków dokonujemy przy użyciu tego samego sposobu płatności, który użył Klient opłacając Zamówienie,  
W przypadku Zamówień opłaconych za pobraniem prosimy o wypełnienie:  
Wyrażam zgodę na dokonanie zwrotu środków pieniężnych na poniższy rachunek bankowy:  

 

 
Sposób korekty uzgodniono z odbiorcą i warunki do niej zostały spełnione.  
 
Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie Sklepu i Towar zwracam w oryginalnym opakowaniu, 
stanie nie uszkodzonym i nie używanym.  
 
 
 
 
Data:……………………………………….     Podpis Klienta:……………………………………. 

 



 
 

Drogi Kliencie,  
 
Dziękujemy za dokonanie zakupu w sklepie Primagi Home. Naszym celem jest oferowanie towarów 
spełniających oczekiwania Klientów. Niemniej jednak, gdyby zakupione Towary nie spełniły oczekiwań, 
możesz skorzystać z prawa do zwrotu zakupionych towarów w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania.  
  
  
Towary  razem z wypełnionym formularzem prosimy wysłać na adres:  

PRIMAGI HOME ul. Źródlana 33, 62-070 Lisówki 

 z dopiskiem ZWROT. 

 
Dla bezpieczeństwa prosimy o wysłanie paczki za potwierdzeniem odbioru lub korzystając z usług firmy 
kurierskiej.  
Koszt wysyłki zwracanego towaru ponosi Klient.  
Zachowaj dowód nadania przesyłki – będzie to podstawą Twojej reklamacji w przypadku zaginięcia paczki.  
Primagi Home nie przyjmuje przesyłek wysłanych na koszt adresata lub za pobraniem i nie pokrywa 
dodatkowych kosztów.   
 

Zwracane artykuły muszą zostać odesłane w takim samym stanie, w jakim zostały dostarczone – nie mogą 

nosić śladów użytkowania oraz wrócić w oryginalnym opakowaniu.  

 

Zwrot środków realizowany jest niezwłocznie, jednak nie dalej niż 14 dni od momentu dostarczenia nam 

zwracanego towaru oraz poprawnie wypełnionego formularza zwrotu. Zanim zrealizujemy zwrot pieniędzy, 

sprawdzamy stan odesłanych towarów. Zwrot środków nastąpi tą samą drogą, którą dokonana została 

płatność za Zamówienie.  

 

Jeżeli zwrot nie będzie możliwy z powodu niespełnienia warunków opisanych powyżej, towary zostają 

odesłane do Klienta na jego koszt.  

W razie pytań lub wątpliwości odnośnie Zamówienia bądź jego zwrotu , zapraszamy do kontaktu pod 

numerem telefonu +48 669 250 306 lub adresem mailowym sklep@primagi.pl 

 

 

Przetwarzamy Twoje dane zawarte w formularzu odstąpienia od umowy zawartej na odległość w celu 

realizacji procesu zwrotu. Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności na https://www.primagi.pl/polityka-

prywatnosci/ 

 
 
 
 

Dziękujemy, Zespół Prmagi Home 
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