
Dziękujemy za dokonany zakup. Informujemy, że przysługuje Panu/Pani możliwość odstąpienia od umowy  

w ciągu 30 dni od daty otrzymania przesyłki. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. 

Bezpłatny zwrot w sklepie stacjonarnym: 

 

 

W ciągu 30 dni od otrzymania przesyłki wypełnij dołączony formularz odstąpienia od 

umowy i prześlij jego skan lub zdjęcie na adres sklep@intersport.pl. 

 

Dostarcz produkt wraz z wypełnionym formularzem i kopią dokumentu zakupu do 

dowolnego sklepu stacjonarnego w Polsce w ciągu 30 dni od daty wysłania skanu 

formularza.  

 

Zwrot środków otrzymasz przelewem na konto bankowe. W przypadku płatności przez 

PayU lub przelewem na konto bankowe, zwrot zostanie przesłany na konto/kartę,  

z którego zamówienie zostało opłacone. W przypadku wysyłki za pobraniem, prosimy  

o podanie numeru konta bankowego.  

Zwrot na koszt klienta: 

 

 

W ciągu 30 dni od otrzymania przesyłki wypełnij dołączony formularz odstąpienia od 

umowy i prześlij jego skan lub zdjęcie na adres sklep@intersport.pl. 

 

Wyślij produkt wraz z wypełnionym formularzem i kopią faktury Wysyłki możesz 

dokonać Pocztą Polską lub kurierem na adres: INTERSPORT Polska S.A. 32-060 Liszki, 

Cholerzyn 382 z dopiskiem "ZWROT ECOMM". 

 

Zwrot środków otrzymasz przelewem na konto bankowe. W przypadku płatności przez 

PayU lub przelewem na konto bankowe, zwrot zostanie przesłany na konto/kartę, z 

którego zamówienie zostało opłacone. W przypadku wysyłki za pobraniem, prosimy o 

podanie numeru konta bankowego.  

* - dotyczy produktów, których wartość nie została zmniejszona poprzez korzystanie w sposób wykraczający poza konieczny do 

stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W pozostałych przypadkach zwrot realizowany jest po wycenie utraty 

wartości towaru przez rzeczoznawcę.  

 

 

Formularz odstąpienia od umowy  
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko przypadku chęci odstąpienia od umowy)  

tel. 12 44 48 888, sklep@intersport.pl Adresat:   INTERSPORT Polska SA 32-060 Liszki, Cholerzyn 382 

Ja niniejszym  informuję o moim/naszym odstąpieniu od umowy  sprzedaży  następujących rzeczy 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Data odbioru zamówienia ____ - ____ - _______ roku  

Imię i nazwisko konsumenta:  

__________________________________________________________________________ 

Adres konsumenta:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

Zamówienie internetowe nr: _ _ _ _ _ _   Nr dokumentu zakupu __________   

 

Zwracam towar i proszę o zwrot środków (w takiej samej formie jak była dokonana płatność lub na wskazany nr   

konta w przypadku zamówienia za pobraniem) 

Numer konta do wykonania zwrotu płatności   

                                                    

  

Prosimy o dołączenie do formularza kopii dokumentu zakupu.  

  

___________________________________  

Podpis konsumenta    

 

     Data ____ - ____ - _______ roku 

 


