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Protokół zwrotu 
Dane Klienta: 

Imię, Nazwisko:  

Nr. tel.:  

Adres:  

E-mail:  

Dane firmy:  

Zwracany przedmiot: 

Nazwa, nr. katalogowy, ilość:  

Sposób zakupu:  

Data zakupu:  

Nr. paragonu/ FV:  

Powód zwrotu: 

Opis:  

Życzenie: Zwrot / Wymiana na inny towar 

 
Numer konta bankowego do przelewu należności za zwracany towar: 
 
 

PRZED DOKONANIEM ZWROTU LUB REKLAMACJI ZAPOZNAJ SIĘ 
z „Regulaminem zwrotów” umieszczonym poniżej: 

Zwrot towaru: 

Każdy produkt niespełniający oczekiwań klienta może zostać odesłany, zaś koszty zakupu towaru 

zostaną zwrócone jeśli spełnione będą poniższe warunki: 

• towar został zwrócony w terminie 14 dni od daty dostarczenia przesyłki. 

• towar musi być kompletny, nie może być uszkodzony z winy nabywcy 

• do przesyłki powinien zostać dołączony wypełniony formularz zwrotu 

• towar powinien zostać odpowiednio zabezpieczony aby nie uległ uszkodzeniu w transporcie 

• koszty transportu podczas zwrotu pokrywa kupujący 

• firma mcm Car Travels nie przyjmuje przesyłek za pobraniem 

Za właściwe zabezpieczenie przesyłki zwrotnej przed ewentualnym uszkodzeniem odpowiada 

zwracający. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. 
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu obsługi procedury zwrotu towaru. Administratorem 

danych jest MCM Car Travels z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Mokronoskiej 4. Zebrane dane osobowe będą 

odpowiednio zabezpieczone i nie zostaną udostępnione osobom trzecim ani wykorzystane w innym celu. Administrator 

usunie wszelkie kopie danych osobowych natychmiast po zakończeniu procedury zwrotu. Osoba, której dane dotyczą, 

ma w każdej chwili prawo cofnąć zgodę na ich przetwarzanie oraz żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania 

oraz usunięcia. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do obsługi procedury zwrotu. 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

  Dane kontaktowe:       Data i podpis Klienta: 

   mcm Car Travel 

ul. Mokronoska 4, 52-407 Wrocław     …………………………….. 

  tel.: 71 36 35 990 

 


