
Formularz
ZWROTU

Odstąpienie od umowy

Imię i nazwisko kupującego:
Dominujący kod PKD (dotyczy Przedsiębiorcy na prawach konsumenta):
Adres kupującego:
Adres e-mail:
Telefon kontaktowy:
Numer zamówienia: #

Zwracane produkty:

Prosimy podać numer rachunku bankowego w przypadku płatności za zamówienie przelewem 
tradycyjnym lub za pobraniem.

Numer rachunku: _ _—_ _ _ _—_ _ _ _—_ _ _ _ —_ _ _ _—_ _ _ _—_ _ _ _ 

Powód zwrotu:
     za mały rozmiar
     za duży rozmiar
     produkt niezgodny z opisem
     nie podoba mi się 
     inne/nie chcę podać informacji

W przypadku zwrotu:
Oświadczam, iż rezygnuję z zakupionego produktu/zakupionych produktów i proszę o zwrot na powyższy 
rachunek bankowy bądź przez system Przelewy24.

data i miejsce podpis klienta

NAZWA produktu INDEKS KOLOR ROZMIAR



1. Jeśli produkt nie spełnia Państwa oczekiwań, można odstąpić od jego zakupu w terminie 14 dni od dnia
doręczenia przesyłki.

2. Przed upływem powyższego terminu możecie Państwo skontaktować się z nami na adres:
zwroty@eolsen.pl i poinformować o chęci dokonania zwrotu podając numer zamówienia i kod zwracanego
produktu lub bez uprzedniego informowania nas przed upływem terminu odesłać zwracane produkty wraz
z oświadczeniem o odstąpieniu.

3. Odstąpienia od umowy zawartej na odległość, może dokonać wyłącznie Konsument oraz Przedsiębiorca
na prawach konsumenta, który korzysta z uprawnienia do odstąpienia od umowy i zawarł umowę bezpośrednio
związaną z jego działalnością gospodarczą, a sama umowa nie posiada dla niego charakteru zawodowego,
wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego
na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

4. Do przesyłki ze zwracanym produktem należy dołączyć wypełniony formularz zwrotu, który został dołączony
do przesyłki z Państwa produktem. Formularz ten mogą również Państwo pobrać na eolsen.pl lub sporządzić
samodzielnie.

5. Spakowaną przesyłkę wraz z wypełnionym formularzem zwrotu oraz w miarę możliwości dowodem zakupu
w postaci e-faktury należy:

a) odesłać z dopiskiem „OLSEN ZWROT” na poniższy adres:

OMNIPACK SP. Z O.O. 

UL. SZCZECIŃSKA 49 (PANATTONI LOGISTICS PARK) 

66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI

DOK. 45-48 

b) zwrócić w salonie regularnym (nie outletowym) Olsen. Lista salonów znajduje się tutaj:
https://eolsen.pl/strona/sklepy. W przypadku zwrotu przesyłki w salonie regularnym, zwrot środków 
finansowych nastąpi do 14 dni na konto, z którego zostało opłacone zamówienie. 

6. Koszt przesyłki zwrotu ponosi Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, o ile obowiązujący 
regulamin promocji nie stanowi inaczej.

7. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia 
Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od umowy. Możemy wstrzymać się 
ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do chwili 
otrzymania produktów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach 
konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub wątpliwości bardzo prosimy o kontakt mailowy pod adresem: 
kontakt@eolsen.pl lub telefoniczny pod numerem telefonu +48 722 000 077 lub 722 000 088 w dni robocze 
od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00.

9. Wszelkie informacje znajdują się w regulaminie sklepu internetowego eolsen.pl.
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