
FORMULARZ WYMIANY TOWARU 

Szanowny Kliencie, 
Na dokonanie wymiany masz 14 dni od daty dostarczenia przesyłki. 

Pamiętaj, że dokonując wymiany rzeczy odpowiadasz za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z
korzystania  z  niej  w  sposób  inny  niż  było  to  konieczne  do  stwierdzenia  charakteru,  cech  i
funkcjonowania rzeczy.  Pudełko stanowi integralną część produktu – proszę nie obklejać go
taśmą. 
Pamiętaj  o dołączeniu formularza oraz dowodu zakupu do przesyłki  (paragon lub FV),  znacznie
przyspieszy to proces wymiany. 

Wymiany możesz dokonać na trzy sposoby: 

1. Skorzystaj  z  możliwości  zwrotu,  jednocześnie  składając  nowe  zamówienie.  Znacznie
przyspiesza to  realizację wymiany,  a także zagwarantuje  dostępność  wybranego towaru.  Zwrot
środków na wskazane w formularzu konto nastąpi najpóźniej do 14 dni.

2. Odeślij do nas towar wraz z wypełnionym formularzem wymiany. Towar odsyłasz na swój koszt.
W tym przypadku koszt nadania ponownej przesyłki to 10 zł.
Nasze dane:  
F.H.U. TIM Grzegorz Paliszewski 

Ul. Kołłątaja 7 

45-064 Opole  

Nr. konta: 04 1140 2017 0000 4102 0885 5563 

Dane do wysyłki:
F.H.U. TIM Grzegorz Paliszewski 

Ul. Wrzosowa 8 

45-469 Opole  

3. Zwracany towar można również  dostarczyć osobiście z wypełnionym formularzem wymiany
do sklepu timsport.pl:

 -timsport.pl, Opole, Kołłątaja 16

- timsport.pl, Opole, C.H. Karolinka ul. Wrocławska 154

Jeśli masz problem lub pytania, skontaktuj się z nami: 

tel: 692 484 686  e-mail: 

timsport@timsport.pl 

FORMULARZ WYMIANY TOWARU  (UZUPEŁNIJ I DOŁĄCZ DO PRZESYŁKI) 

NUMER ZAMÓWIENIA: .......................................................  

IMIĘ I NAZWISKO: ..............................................................  

E-MAIL: ..............................................................................   

TELEFON: ..........................................................................  

 

NOWY ARTYKUŁ ROZMIAR 

  

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA NOWEGO ARTYKUŁU Właściwe pole zaznacz „X”

Odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym timsport.pl 
Opole, Kołłątaja 16
Odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym timsport.pl 
C.H. Karolinka ul. Wrocławska 154
Wysyłka na wskazany adres:

……………………………………………………………………

……......................................................................................
(adres do wysyłki )

10 zł  za wysyłkę 
(płatne kurierowi 
przy odbiorze)

10 zł  za wysyłkę 
(płatne na konto)

Numer  rachunku  bankowego,  na  który  zostanie  przelana  ewentualna  różnica  w  cenie  pomiędzy
wymienianymi produktami:

 _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _  

 
Właściciel rachunku: ..........................................................  

Potwierdzam, iż znane mi są warunki wymiany towarów, określone w regulaminie sklepu internetowego 
www.timsport.pl, w tym konieczność dołączenia do przesyłki w/w formularza wymiany oraz dołączenie 
oryginalnego dokumentu sprzedaży (paragon lub faktura VAT) w związku ze sprzedażą wymienianego 
towaru. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji wymiany towaru.

…………………………………………………….. 
PODPIS KLIENTA 

http://www.timsport.pl/
mailto:timsport@timsport.pl
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