
FORMULARZ ZWROTU
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUPY W BLUDSHOP.COM

BLUDSHOP.COM
Pomorska 40
91-408 Łódź

tel. 514 304 203
e-mail: contact@bludshop.com

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości dotyczące Twojego zamówienia, nie wahaj się z 

nami skontaktować telefonicznie lub drogą mailową.

Jeżeli po otrzymaniu paczki zauważysz nieścisłości w zamówieniu lub wadę produktu, 

niezwłocznie skontaktuj się z obsługą sklepu.

tel. 514 304 203   e-mail: contact@bludshop.com

1. INFORMACJE

Imię:                                      Nazwisko:

Adres:

Miasto:

e-mail:

nr telefonu:

Kod pocztowy:

2. ZWROT

nazwa towaru:

zwrot gotówki (nr konta):

powód zwrotu:          towar uszkodzony                 inny

3. ZWROT PACZKI

PACZKĘ WYŚLIJ NA ADRES:
BLUDSHOP.COM

Pomorska 40, 91-408 Łódź
NA PACZCE NAPISZ CZEGO DOTYCZY 

- (zwrot/reklamacja) -

4. WARUNKI PRZYJĘCIA ZWROTU

- Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w 

sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

- Szczegółowy regulamin dostępny jest na naszej stronie http://bludshop.com w zakładce „regulamin”.

Nr zamówienia:



REFUND FORM
THANK YOU FOR SHOPPING IN BLUDSHOP.COM

BLUDSHOP.COM
Pomorska 40
91-408 Lodz

phone +48 514 304 203
e-mail: contact@bludshop.com

If you have any questions or concerns about your order, please do not hesitate 

to contact us by phone or email.

If after reciving package, you will notice a mistake in the order or defect in the 

product, immediately contact us.

phone. +48 514 304 204   e-mail: contact@bludshop.com

1. INFORMATION

First name:                            Last name:

Addres:

City:

e-mail:

phone:

Postal code:

2. REFUND

product name:

cash bank (account no.):

reason for return:          product damaged                 other

3. RETURN OF PACKAGES

PACKAGE SEND TO:
BLUDSHOP.COM

Pomorska 40, 91-408 Lodz, Poland
write what to pack for 
- (return/complaint) -

4. CONDITIOND OF ADMISSION REFUND

- You are responsible only for the reduction of the value of the items resulting from their use other 
that it was necessary to establish their nature, characteristics, and operation.
- All regulations are available on our website http://bludshop.com in the „regulations”.

Order number:


