
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROTU TOWARU
Uzupełnij dokument i postępuj zgodnie z informacjami.

Dane osoby składającej zamówienie
imię i nazwisko:                                                   kod pocztowy:
ulica:                                                                    miejscowość:
adres e-mail:

Dane kontaktowe
imię i nazwisko:                                                    tel:                                             
adres e-mail:                                  

Twój numer zamówienia:

Data otrzymania przesyłki:             Nr dokumentu sprzedaży:

Zwracane towary:

Nazwa produktu Ilość Cena brutto Powód zwrotu
(wpisz nr z listy)

 Lista powodów zwrotu:
1. Rozmiar za mały 3. Wygląda inaczej niż na zdjęciach 5. Błędnie wysłany: model/rozmiar/kolor

2. Rozmiar za duży 4. Uszkodzony 6. Inne

□ Zwrot środków na saldo klienta w celu samodzielnego wykorzystania do opłacenia kolejnego 
zamówienia.

□ Jeżeli dokonałeś płatności za pobraniem lub przelewem bankowym uzupełnij nr konta, na który 
zostaną zwrócone środki.
Nr konta bankowego*:

*Numer konta bankowego musi składać się z 26 cyfr, proszę dokładnie sprawdzić ten nr
Właściciel rachunku: 

□ W przypadku dokonania płatności przez system PayU/Przelewy24/PayPal zwrot zostanie dokonany 
za pośrednictwem tych serwisów.

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru z regulaminu sklepu.

    ….......................................                                                     ….................................................
             miejscowość i data                                                                                           podpis klienta (imię i nazwisko)
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1Lisbon Sp.  z  o.o.  ul.  Lucerniana 15,  Stara Gadka 95-030 Rzgów tel.  +48 42 203 10 00 e-mail:  sklep@fasardi.com Sąd Rejonowy dla  Łodzi-

Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  KRS 0000586525 NIP 728 280 47 64. Kapitał zakładowy 400 000,00 zł.
Administartorem danych osobowych jest Lisbon Sp. z o.o. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz na stronie www.fasardi.com w
zakładce Polityka Prywatności

Zwrotu możesz dokonać w terminie 14 dni od momentu odebrania zamówienia.

ADRES ZWROTU TOWARU:

FASARDI Dział Zwrotów i reklamacji
ul. Warszawska 44/50

95-200 Pabianice

JAK ZWRÓCIĆ PRODUKT?
Wejdź na  www.fasardi.com, pobierz Formularz Zwrotu, który znajdziesz w zakładce Zwrot w stopce
sklepu, uzupełnij i podpisz. 
Zapakuj produkt i załącz do przesyłki wypełniony, podpisany Formularz Zwrotu. 
Nadaj paczkę za pośrednictwem dowolnego dostawcy adresując: 
FASARDI Dział Zwrotów i reklamacji
ul. Warszawska 44/50
95-200 Pabianice

ZWROT ŚRODKÓW
Zwrot środków otrzymasz w ciągu 14 dni od momentu zweryfikowania przez nas otrzymanej od Ciebie
przesyłki.
W zależności od tego jaką formę płatności wybrałeś, tą samą drogą otrzymasz zwrot środków. 
Jeśli opłaciłeś zamówienie przelewem tradycyjnym lub przy odbiorze, zwrot nastąpi na rachunek, który
wpisałeś w formularzu.
Jeśli  dokonałeś  płatności  przez  serwis  PayU/Przelewy24/PayPal,  pieniądze  zostaną zwrócone  za
pośrednictwem tych serwisów.
Zwrot produktu skutkuje korektą dokumentu potwierdzającego zakup.

JAK WYMIENIĆ PRODUKT?
Dokonaj zwrotu zamówionego towaru postępując zgodnie z instrukcją zwrotu załączając do przesyłki
Formularz Wymiany i odsyłając na adres: 
FASARDI Dział Zwrotów i reklamacji
ul. Warszawska 44/50
95-200 Pabianice.

Więcej  informacji  znajdziesz  na  www.fasardi.com.  Możesz  skontaktować  się  z  nami  mailowo  przez
sklep@fasardi.com lub telefonicznie +48 42 203 10 00.
Konsument  ponosi  odpowiedzialność  za  zmniejszenie  wartości  rzeczy,  będące wynikiem korzystania  z  niej  w
sposób wykraczający poza konieczny od stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.
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FORMULARZ WYMIANY TOWARU
Uzupełnij dokument i postępuj zgodnie z informacjami.

Dane osoby składającej zamówienie
imię i nazwisko:                                                   kod pocztowy:
ulica:                                                                    miejscowość:
adres e-mail:

Dane kontaktowe
imię i nazwisko:                                                    tel:                                             
adres e-mail:                                  

Twój numer zamówienia:

Data otrzymania przesyłki:             Nr dokumentu sprzedaży:

Zwracane towary:

Nazwa produktu
zwracanego

Nazwa nowego produktu

kod kolor rozmiar

 
Uwagi klienta:

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru z regulaminu sklepu.

    ….......................................                                                     ….................................................
             miejscowość i data                                                                                           podpis klienta (imię i nazwisko)
2

2Lisbon Sp.  z  o.o.  ul.  Lucerniana 15,  Stara Gadka 95-030 Rzgów tel.  +48 42 203 10 00 e-mail:  sklep@fasardi.com Sąd Rejonowy dla  Łodzi-

Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  KRS 0000586525 NIP 728 280 47 64. Kapitał zakładowy 400 000,00 zł.
Administartorem danych osobowych jest Lisbon Sp. z o.o. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz na stronie www.fasardi.com w
zakładce Polityka Prywatności
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