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Jeśli zamówione obuwie nie spełniło Twoich oczekiwań, możesz dokonać zwrotu bez podania 

przyczyny w ciągu 30 dni od odebrania przesyłki. Buty odeślesz w kilku prostych krokach opisanych 

poniżej. 

 

Spakuj produkty i uzupełnij formularz. W pierwszej kolejności prosimy Cię o 

wypełnienie formularza zwrotu, który został dołączony do przesyłki. Sprawdź 

dokładnie, czy wszystkie dane zawarte w formularzu są czytelne i poprawne. Jeśli nie 

posiadasz formularza zwrotu, możesz pobrać go ze strony 

https://zapato.com.pl/zwrot. Wypełniony formularz włóż do pudełka z butami i zapakuj starannie 

przesyłkę, korzystając z opakowania, w którym została ona doręczona. Jeśli opakowanie uległo 

zniszczeniu podczas transportu, owiń przesyłkę w papier lub folię i oklej taśmą. 

 

 

Odeślij zamówienie - masz na to aż 30 dni! Paczkę możesz odesłać bezpłatnie poprzez 

Paczkomaty InPost. Aby zwrócić przesyłkę wejdź na stronę https://szybkiezwroty.pl/, z 

rozwijanej listy wybierz nasz sklep internetowy (ZAPATO), kliknij w ikonkę "zwróć teraz" 

i postępuj dalej zgodnie z instrukcją.  

 

Możliwość skorzystania z bezpłatnego zwrotu dotyczy tylko przesyłek, których adres doręczenia 

znajduje się na terenie Polski. Przesyłki wysyłane za granicę należy odesłać na własny koszt na adres 

naszej siedziby. 

 

Jeśli nie możesz lub nie chcesz skorzystać z bezpłatnego zwrotu poprzez Paczkomaty InPost, możesz 

odesłać zamówienie na własny koszt. W takim przypadku wyślij do nas przesyłkę w dowolny sposób 

bezpośrednio na adres: ZAPATO, ul. Piekarska 33, 26-800 Białobrzegi.  

 

Ważne!  

- Przy zwrocie we własnym zakresie prosimy o nieodsyłanie towaru do jednego z Paczkomatów InPost 

w Białobrzegach. Z przyczyn logistycznych takie przesyłki nie będą odbierane. Paczkę należy nadać 

bezpośrednio na adres naszej siedziby podany powyżej. 

- Nie przyjmujemy paczek zwrotnych wysyłanych do nas za pobraniem 

- Zwrotowi nie podlega obuwie wykonane na specjalne zamówienie (poszerzane, zwężane, z ujętymi 

lub dodanymi elementami). 

- Maksymalne wymiary paczki paczkomatowej wynoszą 41 × 38 × 64 cm. Jeśli Twoja przesyłka 

przekracza podane wymiary, skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo. 

 

Poczekaj na zwrot środków. Zwrot środków następuje najpóźniej w ciągu 14 dni od 

daty odbioru przesyłki przelewem bankowym na konto podane w formularzu zwrotu. O 

zwrocie środków poinformujemy Cię mailowo w dniu wysłania przelewu. 

 W przypadku płatności kartą, poprzez przelewy24 lub PayPal zwrot wykonany będzie 

na konto (kartę), z którego zrealizowano płatność. Przy płatności przy odbiorze zwrot zostanie 

przekazany na konto wskazane w formularzu.  

http://www.zapato.com.pl/
mailto:sklep@zapato.com.pl


 
___________________________________________________________________________ 

 

 

ZAPATO – projektujemy obuwie z troską o Twoją wygodę! 

ul. Piekarska 33, 26-800 Białobrzegi  

Biuro Obsługi Klienta czynne poniedziałek – piątek w godz. 9-17, tel. (+48) 733-736-515  

sklep internetowy: www.zapato.com.pl ; mail: sklep@zapato.com.pl 

 

............................., dn. ...................................... 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

imię, nazwisko, adres konsumenta 

        ZAPATO 

        ul. Piekarska 33 

        26-800 Białobrzegi 

 

FORMULARZ ZWROTU 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014r. 

poz. 827) odstępuję od zawartej ze mną umowy sprzedaży określonej zgodnie z poniższymi 

parametrami: 

Numer zamówienia: .......................................................................................................................................................... 

Cena towaru którego dotyczy odstąpienie: ................................................................................................................ 

Numer faktury: .................................................................................................................................................................. 

 

Będzie nam bardzo miło jeśli określisz przyczynę zwrotu towaru: 

1. Nieodpowiedni rozmiar               2. Nieodpowiednia tęgość    3. Niewygodne 

4. Produkt wygląda inaczej niż na zdjęciach         5. Obuwie uszkodzone               7.Inne..................... 

 

DANE RACHUNKU BANKOWEGO: 

Numer rachunku bankowego, na który mają zostać zwrócone środki: 

 

…………………......................................................................................................................................................... ................ 

Ważne! W przypadku płatności kartą, poprzez przelewy24 lub system PayPal zwrot środków nastąpi na to samo 

konto (tą samą kartę) z którego dokonana była płatność za zamówienie. W przypadku płatności za pobraniem 

zwrot zostanie wykonany na konto wskazane w formularzu. 

 

........................................................................ 

 podpis konsumenta  
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