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Pałac Żelechów umożliwia swoim Klientom, bez podawania przyczyny, dokonanie zwrotu nowego i 
nieużywanego produktu zakupionego w Sklepie Stacjonarnym Pałacu i SPA obejmującego cały 
asortyment za wyjątkiem kosmetyków, oraz artykułów spożywczych (dalej „Produkt”). 
 

1. Klient, może dokonać zwrotu Produktu w terminie siedmiu dni kalendarzowych licząc od 
następnego dnia od daty zakupu. 

 
2. Zwracany Produkt należy dostarczyć w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu  
 
3. Najpóźniej wraz z zwracanym Produktem Klient zobowiązany jest przedłożyć dowód jego zakupu w 
postaci oryginału paragonu fiskalnego lub faktury VAT, pod rygorem utraty uprawnienia do zwrotu 
Produktu.  
 
4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, w tym jego dostarczenia do sklepu 
stacjonarnego Pałac Żelechów 
 
5. Zwrot Produktu powinien zostać udokumentowany poprzez podpisanie przez Klienta oraz 
pracownika przeprowadzającego zwrot dokumentu w formie zwrotu do paragonu lub zwrotu do 
faktury. 
 
6. Zwrotowi podlegają tylko Produkty, w przypadku których płatność była dokonana za pomocą karty 
płatniczej wraz z pochodnymi metodami akceptowalnymi przez terminale płatnicze 
(telefon komórkowy, Blik, itp.) oraz gotówki. Zwrotowi nie podlegają w szczególności Produkty 
zakupione za pomocą bonów , voucherów oraz bonów lub innych dokumentów o podobnym 
charakterze 
 
7. Za zwrócony Produkt Klient otrzyma w gotówce lub bezgotówkowo na kartę płatniczą 
równowartość ceny wskazanej w dokumencie potwierdzającym jego sprzedaż. W przypadku płatności 
dokonanych za pomocą pochodnych metod bezgotówkowych (telefon komórkowy, Blik, itp.) zwroty 
dokonywane będą w gotówce. 
 
8. Zwrot bezgotówkowy następuje wyłącznie na kartę płatniczą, którą dokonana była płatność. W 
przypadku braku możliwości przedłożenia karty i potwierdzenia dokonania transakcji z terminala, na 
którym widnieje numer karty płatniczej podczas transakcji, zwrot dokonywany jest w gotówce. 

 
Przed podjęciem decyzji w przedmiocie zwrotu Produktu, pracownicy sklepu stacjonarnego Pałac 
Żelechów uprawnieni są do weryfikacji spełnienia przez Klienta warunków opisanych w niniejszym 
dokumencie. Zwrot równowartości ceny nastąpi dopiero po dostarczeniu przez Klienta Produktu i 
potwierdzeniu spełnienia pozostałych warunków opisanych w niniejszym dokumencie. 

  


