
 

FORMULARZ ZWROTU 

W celu przyspieszenia procedury zwrotu prosimy: 

1. Załączyć dokument zakupu Towaru (dowód zakupu paragon został wysłany w wiadomości e-mail) 

2. Wypełnić formularz zwrotu towaru dołączony do przesyłki bądź wydrukować ze strony (formularz znajduje się w 

zakładce „Zwroty i reklamacje”. 

3. Zapakować bezpiecznie towar. 

4. Odesłać zwracany Towar na adres: 

Royal Shop 

ul. Kopanina 54/56 

60-105 Poznań 

z dopiskiem wejście B3 II piętro 

 

5. Towar nie powinien nosić śladów używania, być czysty, z oryginalnie zamocowanymi metkami i plombami, 

pozbawiony zapachu np. perfum, kremów czy tytoniu. Odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące 

wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i 

funkcjonowania Towaru ponosi Klient. 

6. Zwroty realizowane są w ciągu 14 dni roboczych, od momentu otrzymania przesyłki zwrotnej. Dokładamy wszelkich 

starań, aby zwrot środków pieniężnych był wykonany jak najszybciej. 

7. Prosimy o czytelne wypełnienie formularza drukowanymi literami. 

 

I. Dane Klienta 

 

 

 

 

 

 

II. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy: 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że na podstawie art.27 ustawy o prawach konsumenta, odstępuję od umowy sprzedaży 

wskazanych poniżej Produktów, zakupionych w sklepie internetowym royal-shop.pl 

 

  

Wyrażam zgodę na dokonanie zwrotu środków pieniężnych na konto (nr. rachunku bankowego): 

 

 

 

 

Podpis Klienta 

 
Dane osobowe: 

1. Podane dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Royal Shop zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, jedynie w celu przeprowadzenia procesu odstąpienia 

od umowy. 

2. Podanie danych osobowych w zgłoszeniu odstąpienia od umowy jest dobrowolne, jednakże nie podanie wymaganych danych (tj. innych niż dane opcjonalne) 

uniemożliwia realizację procesu odstąpienia od umowy. 

3. Administratorem danych osobowych jest MANAGER Piotr Mowczun z siedzibą w Luboniu 62-032 przy ul. Jachtowej 3/26, NIP: 6692312019, REGON: 331426398. 

4. Klient ma prawo do treści swoich danych oraz ich poprawienia, a także usunięcia w każdym czasie. Stosowne żądanie można zgłosić pisemnie lub e-mailowo na adres 

e-mail: sklep@royal-shop.pl 

Imię i nazwisko  

Ulica, numer domu/mieszkania  

Kod pocztowy i miasto  

Numer telefonu  

Adres email  

Lp. Nazwa produktu Rozmiar Ilość Powód zwrotu 
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2     

3     

4     

  -     -     -     -     -     -     
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