
FORMULARZ ZWROTU CZĘŚCI 
[dla podmiotów nie będących konsumentem w myśl przepisów] 

 
1. Skontaktuj się z nami i uzgodnij możliwość zwrotu części*. 
2. Opłata manipulacyjna za zwrot towaru to 20% wartości zwracanych części, jednak nie mniej niż 20zł netto. 
3. Zwracane części: 

- umieść w oryginalnym opakowaniu [jeśli było], posiadającym etykietę z kodem kreskowym. Części nie 
posiadające opakowania jednostkowego posiadają etykietę z kodem przyklejoną na tej części lub 
przywieszce. 
- nie mogą nosić śladu montażu czy użytkowania. 

4. Zapakuj i zabezpiecz części - transport zwracanych części odbywa się na koszt i ryzyko zwracającego, prosimy 
o właściwe zabezpieczenie zwracanych części tak, aby nie uległy uszkodzeniu lub zabrudzeniu. 

5. Wypełnij poniższy formularz i umieść go w przesyłce z częściami. 
6. Na przesyłce umieść napis ZWROT oraz numer faktury lub paragonu. 
7. Nadaj przesyłkę na adres:  

CEMASZ, Starogliwicka 91H, 44-121 Gliwice 
Telefon dla kuriera 32 722 03 37 

 

Nazwa firmy lub Imię i Nazwisko zwracającego:  
 

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

Numer faktury 
 lub paragonu** 

Oznaczenie towaru Nazwa 
towaru 

Zwracana 
ilość 

    

    
    

    
    

    
    

    
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku ze złożeniem formularza 

zwrotu towaru. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia wniosku w sprawie zwrotu towaru. Zostałem poinformowany, że 

przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych 

osobowych jest CEMASZ Sp. z o.o. Gliwice 44-121 Starogliwicka 91H. Więcej informacji w Polityce Prywatności i Ochrony Danych Osobowych 

poznałem na stronie: www.cemasz.pl/polityka-prywatnosci/ 

 

Data: ………………………………… Podpis zwracającego: ………………………………………………………………… 

 
 
 
* Zwrotom nie podlegają dostarczone zgodnie z zamówieniem: 
• części elektryczne i elektroniczne, uszczelnienia, łożyska, 
• towary sprowadzone na zamówienie klienta. 
 
** W przypadku zakupu „na paragon” prosimy o odesłanie oryginału paragonu wraz z zwracanymi częściami 

 
 
 

Formularz nie jest właściwy do zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu wady towaru lub niewłaściwie zrealizowanego zamówienia. 
Formularz nie jest przeznaczony dla osób fizycznych dokonujących z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej 

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
Jeśli potrzebujesz więcej informacji odwiedź naszą stronę www.cemasz.pl lub skontaktuj się z nami. 
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