
ZASADY ZWROTU / REKLAMACJI W 
ROYAL MEBLE GLAMOUR

            Mamy nadzieje, że jesteście zadowolony z zakupów w Royal Meble Glamour, jeśli 
jednak z jakiegoś powodu produkt nie spełnia Twoich oczekiwań możesz go zwrócić  w 
przeciągu 14 dni od momentu otrzymania przesyłki lub zgłosić reklamacje. Warunkiem 
przyjęcia zwrotu / reklamacji jest odesłanie towaru  nieużywanego, nieuszkodzonego. 
Zgodnie z regulaminem § 10 ,p.8

      e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie 
niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. 
Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

1. Produkt/y muszą być zapakowane w oryginalnym opakowaniu.
Do opakowania należy dodać: 
- oryginał paragonu 
- formularz odstąpienia od umowy wypełniony i podpisany przez konsumenta. 
2. Koszty dostawy produktu ponosi konsument. 
3. Formularz odstąpienia załączony, można również pobrać na Naszej stronie 
sklepu www.royal-meble.pl
4. Po otrzymaniu i sprawdzeniu produktu oraz dokumentacji odstąpienia od umowy, w ciągu 14 dni 
roboczych , podejmowana jest decyzja o przyjęciu reklamacji/ zwrotu oraz zwrócone koszty . 

 Zwrot / reklamacja

Wypełni poniższy formularz 

odstąpienia od umowy 

 

Przegotuj paczkę w oryginalnym opakowaniu. 

Dołącz formularz oraz dowód zakupu.

 

Nadaj przesyłkę na adres:

Royal Meble Glamour Kamil Klawiński S.J.

Wawrów 18 G , 66-400 Gorzów Wlkp. 

 

 

Poczekaj na nasze potwierdzenie o przyjęciu 

Twojej przesyłki i informację o akceptacji 

zwrotu / reklamacji 

 

 



Formularz odstąpienia od umowy  
Imię :      _______________________________________

Nazwisko :   ___________________________________

Adres : ________________________________________

Telefon : ______________________________________

Numer zamówienia : _________________________

Data odbioru : ________________________________

Rachunek bankowy (numer) : 

Nazwa banku : 

____________________________________

 data  , podpis  konsumenta                           

Potrzebujesz pomocy?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach : 10:00-17:00

tel. +48 882 766 451         shop.online@royal-meble.pl   

Nazwa 

produktu

Co chcesz zrobić? 

Zaznać odpowiednie 

Dlaczego produkt nie 

spełnia Twoich oczekiwań?
Indeks 

produktu

zwrot / reklamacja

zwrot / reklamacja

zwrot / reklamacja

zwrot / reklamacja
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