
Formularz zwrotu 
www.clarins.pl 

 

 
Dziękujemy za zakupy na www.clarins.pl 

 
Aby dokonać zwrotu, należy w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia poinformować nas o chęci odstąpienia od umowy. 
Następnie w ciągu kolejnych 14 dni, od momentu przesłania w/w informacji, należy przesłać na własny koszt zwracany/e 
produkt/y wraz z wypełnionym formularzem zwrotu. Zwrot należności zostanie dokonany niezwłocznie, w tej samej formie 
co płatność za zamówienie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwrotu. W przypadku płatności za 
pobraniem prosimy o podanie nr konta, na który ma nastąpić zwrot. Produkty zakupione na www.clarins.pl nie podlegają 
wymianie. W celu wymiany należy dokonać zwrotu i złożyć nowe zamówienie. Więcej informacji na stronie www.clarins.pl 

 

 
Prosimy o dokładne zapakowanie wszystkich produktów podlegających zwrotowi oraz formularza zwrotu i wysłanie na adres:  

 
              Magazyn Orbico Sp. z o.o  

      CLARINS.PL  
      Prologis Park Błonie  
      Kopytów 44D / Budynek nr 4  
      05-870 Błonie 

 

 
DANE ZAMÓWIENIA :  
Imię :  
Nazwisko :  
Nr zamówienia :  
Data zamówienia : 
 

KOD PRODUKTU NAZWA PRODUKTU ZWRACANA ILOŚĆ 

   

   

   

   

 
Data…………………………………………………………                         Podpis…………………………………………………………………………..  
 

Dane do zwrotu należności (w przypadku płatności za zakupy „za pobraniem”) :  

Właściciel konta:…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

 Nazwa banku:………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………. 

Nr rachunku Bankowego:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
W przypadku pytań skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta Clarins.pl:  
- Dzwoniąc pod nr 800-808-818 (połączenie bezpłatne). Infolinia czynna w dni robocze, w godz. 8:00-17:00.  

- Wysyłając e-mail na adres: kontakt@clarins.pl  

- Poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.clarins.pl 

 
Wszystkie pola są wymagane. Zebrane informacje będą przetwarzane przez Orbico Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie 02-675, 

ul. Wołoska 5 i przechowywane nie dłużej niż to konieczne w celu zrealizowania Twojej prośby. Użytkownik ma prawo 

dostępu, poprawiania, usuwania i przenoszenia swoich danych osobowych, a także prawo do sprzeciwu i ograniczenia 

przetwarzania, kontaktując się z nami na adres korespondencyjny: Orbico Sp. z o.o odział Beauty, CLARINS.PL, ul. Salsy 2, 02-

823 Warszawa. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej Polityki Prywatności: www.clarins.pl. 
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