
 

Zwrot produktu 
Dziękujemy za zakupy z nami! FAKTURA za zamówienie otrzymasz e-mailem. W FansBRANDS otrzymujesz 180-dniową gwarancję 

zwrotu pieniędzy. Proszę również dołączyć ten formularz c wypełnione w zwracanym opakowaniu. 

 
Imię: ............................................................................................................................ Kod pocztowy: ...........................................................................................................  

Nazwisko: ................................................................................................................. Miasto: ...........................................................................................................................  

Ulica i nr.: .................................................................................................................. E-mail: ............................................................................................................................  

Identyfikator zamówienia: ...............................................................................  

Ważne! Przewodnik zwrotu produktu: 

• Zwróć produkt na ten adres: UE Węgry 2600 Vác, Rádi út 1-3. (Skrzynia Pit Box Kft.) 

• Przyjmujemy wyłącznie produkty w oryginalnym stanie, wraz z ich opakowaniem/pudełkiem nieuszkodzonym, jeśli dotyczy. 

ODMAWIAMY odbioru produktów brudnych, umytych, śmierdzących, połamanych, połamanych, pomarszczonych, zużytych. 

• Odmawiamy odbioru paczek za pobraniem. Możesz wybrać jedną z poniższych opcji zwrotu 

• Jeśli zwracasz parę butów, zapakuj również pudełko po butach! Odmawiamy odbierania pudełek z połamanymi i sklejonymi 

butami. 

• Jeśli zwracasz wszystkie produkty w jednym zamówieniu, zwróć prezent wraz z produktami! 

• Koszt odesłania towaru ponosi klient, tych kwot nie jesteśmy w stanie zwrócić. Wybierz najtańszego dostawcę! 

• Produkty można zwrócić wyłącznie pocztą. Nie ma możliwości klasycznej ZMIANY produktów (nie możemy oferować 

produktów w zamian za produkty. Jeśli chcesz „wymienić” jeden produkt na inny, wybierz opcję zaksięgowania wartości 

zamówienia, a następnie złóż nowe zamówienie, w którym musisz wykorzystać kwotę zaksięgowaną na Twoim koncie 

FansBRANDS!) 

• Jeśli uważasz, że masz problem z GWARANCJĄ lub otrzymałeś błędne lub wadliwe zamówienie, przed zwrotem skontaktuj się 

z naszym działem obsługi klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej (sales@fansbrands.com) lub telefonu (+36 27 300 

600).  

Ważne! W przypadku zwrotu towaru WYBIERZ jedną z dwóch opcji! (zaznacz z X) 

Wartość Twojego zamówienia zostanie przelana na Twoje konto FansBRANDS i będziesz mógł wykorzystać pełną 

kwotę w następnym zamówieniu. Otrzymasz powiadomienie e-mailem o kredytach. rozwiązanie prowizoryczne (Jeśli 

chcesz inny produkt zamiast tego, który zamówiłeś, zalecamy wybranie tej opcji! Jeśli nie masz konta FansBRANDS, zarejestruj 

się na naszej stronie!) 

Zwracamy wartość zamówienia. Jeśli wybrałeś metodę płatności ONLINE, otrzymasz zwrot pieniędzy tą samą metodą. 

Jeśli wybrałeś metodę płatności ZA POBRANIEM prosimy o podanie danych konta bankowego, na które zwrócimy kwotę 

zamówienia. Przelew zostanie zaksięgowany na Twoim koncie w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zwracanego 

produktu. 

 

Nazwisko odbiorcy:  

Nr. konta bankowego:         -         -         
 

 

Jaki produkt zwracasz i z jakiego powodu? 

Numer produktu Powód zwrotu 

  

  

  

  

 
 

FansBRANDS
®

 
2600, Vác Rádi út 1-3. 
Telefon: +36 27 300 600 
Email: sales@fansbrands.com 

 
 

.............................................................. 
Podpis

 


