
FROGMAN s.r.o.
4328H
ul. Stawowa 91
Cieszyn 43-400

+48 222 129 474
esklep@sportisimo.pl

To nic trudnego. Wystarczy wypełnić formularz, który znajdziesz 
na odwrocie i odesłać produkt.

CHCESZ WYMIENIĆ LUB 
ZWRÓCIĆ ZAKUPIONY 
TOWAR?

  WYMIANA
»  do 30 dni od doręczenia towaru

»  na dowolny produkt (do droższego dopłacisz, w przypadku tańszego zwrócimy różnicę w cenie)

»  towar nie może być używany, musi być w idealnym stanie i musi zawierać wszystkie 
ewentualne akcesoria

  ZWROT
»  do 30 dni od doręczenia towaru

» należność zwrócimy najszybciej jak to możliwe

» towar nie może być używany, musi być w idealnym stanie i musi zawierać wszystkie    
 ewentualne akcesoria

  REKLAMACJA
»  do 2 lat od doręczenia towaru

» Więcej informacji oraz formularz reklamacyjny znajdziesz na naszej stronie internetowej:   
www.sportisimo.pl/wymiany-i-zwroty/

Zapakuj towar, dołącz do niego dowód zakupu oraz wypełniony formularz 
(na odwrocie) i wyślij go na własny koszt (nie za pobraniem!) na poniżej 
podany adres. Kiedy otrzymamy przesyłkę, poinformujemy Cię o tym.

WYSYŁANIE

DZIĘKUJEMY ZA TWOJE ZAKUPY!



Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży  poniższego towaru:
Nr zamówienia:     Data złożenia zamówienia:  

Dane klienta: 
Imię i nazwisko:  
Adres:  
Telefon:    E-mail:   

Wymiana poprzez wysłanie towaru na adres: FROGMAN s.r.o., 4328H, ul. Stawowa 91,  
Cieszyn 43-400.

Przyczyna zwrotu towaru:

FORMULARZ WYMIANY TOWARU/ODSTĄPIENIA  
OD UMOWY SPRZEDAŻY W CIĄGU 30 DNI

  Nieprawidłowy rozmiar  
  Nieprawidłowy z opisem  
  Towar niezgodny ze zdjęciem

 Uszkodzenie towaru
 Błędna wysyłka 
 Towar nie spełnia oczekiwań

 Inny powód

Towary do zwrotu:

Kod towaru Nazwa produktu Ilość/szt. Rozmiar Cena

Nowo zamówiony towar:

Kod towaru Nazwa produktu Ilość/szt. Rozmiar Cena

Data, podpis:  

Należność za towar zostanie zwrócona na:
  rachunek bankowy

IBAN:

Więcej informacji znajduje się na stronie: 
www.sportisimo.pl/wymiany-i-zwroty/

P L

Nazwa banku lub SWIFT/BIC:  
  rachunek, z którego zamówienie zostało opłacone w przypadku płatności online 
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