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Please send the package to the address: 
// PACZKĘ PROSIMY SKIEROWAĆ NA ADRES: 

factoryprice.eu | MUS Sławomir Pazio 
ul. Przyszłości 21, 05-552 Łazy (Poland) 

 

RETURN FORM // FORMULARZ ZWROTU 
Contractual return statement // OŚWIADCZENIE O SKORZYSTANIU Z PRAWA DO ZWROTU UMOWNEGO 

The form should be completed, signed legibly and attached to the package with the returned goods. 
// FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ, PODPISAĆ CZYTELNIE I DOŁĄCZYĆ DO PACZKI ZE ZWRACANYM TOWAREM. 

 

  Company name & VAT number 
  // NAZWA FIRMY I NIP  

  Date of receiving the order 
  // DATA ODBIORU ZAMÓWIENIA  

  Order number 
  // NR ZAMÓWIENIA 

         Invoice number 
  // NR FAKTURY  

  Return courier company 
  // FIRMA KURIERSKA OBSŁUGUJĄCA ZWROT  

  Return shipment number 
  // NR PRZESYŁKI ZWROTNEJ  

 

I declare that I withdraw from the sales contract as above in the scope of the following articles: 
// OŚWIADCZAM, ŻE ODSTĘPUJĘ OD UMOWY SPRZEDAŻY JAK WYŻEJ W ZAKRESIE PONIŻSZYCH ARTYKUŁÓW: 

No. 
// Lp. 

  Product name or article number 
  // NAZWA PRODUKTU LUB NUMER ARTYKUŁU 

Quantity 
// LICZBA 

  Return reason* 
  // PRZYCZYNA ZWROTU* 

1   ➀    ➁    ➂    ➃    ➄    ➅ 

2   ➀    ➁    ➂    ➃    ➄    ➅ 

3   ➀    ➁    ➂    ➃    ➄    ➅ 

4   ➀    ➁    ➂    ➃    ➄    ➅ 

5   ➀    ➁    ➂    ➃    ➄    ➅ 

6   ➀    ➁    ➂    ➃    ➄    ➅ 

* Return reason:  ➀ damaged product, ➁ wrong product delivered, ➂ product looks different (not as seen on the screen), 

    ➃ don’t like the product, ➄ don’t like the quality of product, ➅ product doesn’t work 

// Przyczyna zwrotu:  ➀ produkt jest uszkodzony, ➁ dostarczono nieprawidłowy produkt, ➂ produkt wygląda inaczej niż na zdjęciach, 

    ➃ produkt nie podoba mi się, ➄ niezadowalająca jakość produktu, ➅ produkt nie działa 

 

If the order was paid via PayU, the funds will be returned by the same payment channel. 
// Jeśli zamówienie było opłacone za pośrednictwem serwisu PayU, środki zostaną zwrócone analogicznie tym samym kanałem płatności. 

If the order was paid by bank transfer or cash on delivery, the funds will be refunded by bank transfer:  
// Jeśli zamówienie zostało opłacone przelewem bankowym lub za pobraniem, środki zostaną zwrócone przelewem na rachunek bankowy: 

                          

 
By withdrawing from the contract, I bear the cost of the return shipment to Factoryprice.eu on my 

own, which depends on the carrier selected by me, and the Seller is not obliged to bear this cost. At 

the same time, I will return the items within the contractual deadline for return (1 working day). 

// Odstępując od umowy ponoszę we własnym zakresie koszt przesyłki zwrotnej do Factoryprice.eu, który zależy od wybranego przeze mnie 

przewoźnika, a Sprzedawca nie jest zobowiązany do ponoszenia tego kosztu. Jednocześnie zobowiązuję się do zwrotu rzeczy z zachowaniem 

umownego terminu na zwrot (1 dzień roboczy). 

 
 

………………………………………………………………………………………………… 

(current date and purchaser’s signature) 
// (aktualna data i podpis kupującego)

 

http://www.factoryprice.eu/

