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Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość 

Imię i nazwisko klienta: ................................................................................................... 

Adres klienta: ................................................................................................................ 

Telefon kontaktowy: .............................................................................................................. 

Niniejszym odstępuję od umowy (numer zamówienia).............................................................. 

- sprzedaży następujących produktów* 

- świadczenia następującej usługi* 

Data dostawy/odbioru (w przypadku zwrotu produktów)* ........................................................... 

Data zawarcia umowy (w przypadku zamówienia usługi)* ........................................................... 

*niepotrzebne skreślić 

Zwrotu towaru dokonam (należy zaznaczyć właściwe pole)** 

osobiście – zwrot do wybranego sklepu IKEA; lista adresów sklepów IKEA dostępna tutaj. 
 
poprzez odesłanie – zwrot na adres najbliższego sklepu z poniższej listy (zaznacz sklep, na adres którego 
odeślesz produkty): 

 
 IKEA Bydgoszcz, Dział Obsługi Klienta – zwroty, ul. Skandynawska 1, 85-776 Bydgoszcz 
 IKEA Gdańsk, Dział Obsługi Klienta – zwroty, ul. Złota Karczma 26, 80-298 Gdańsk 
 IKEA Katowice, Dział Obsługi Klienta – zwroty, Al. W. Roździeńskiego 95, 40-203 Katowice 
 IKEA Kraków, Dział Obsługi Klienta – zwroty, ul. Josepha Conrada 66, 31-357 Kraków 
 IKEA Lublin, Dział Obsługi Klienta – zwroty, Al. Spółdzielczości Pracy 86, 20-147 Lublin  
 IKEA Łódź, Dział Obsługi Klienta – zwroty, ul. Pabianicka 255, 93-457 Łódź 

 IKEA Poznań, Dział Obsługi Klienta – zwroty, ul. Szwedzka 10, 61-285 Poznań 
 IKEA Szczecin, Dział Obsługi Klienta – zwroty, ul. Białowieska 2, 71-010 Szczecin 
 IKEA Warszawa Janki, Dział Obsługi Klienta – zwroty, Pl. Szwedzki 1, 05-090 Raszyn 
 IKEA Warszawa Targówek, Dział Obsługi Klienta – zwroty, ul. Malborska 51, 03-286 Warszawa 
 IKEA Wrocław, Dział Obsługi Klienta – zwroty, ul. Czekoladowa 5a, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce 

 
**IKEA nie organizuje zwrotów produktów. Bezpośrednie koszty zwrotu poprzez odesłanie (lub osobiste dostarczenie) ponosi Klient. W zależności od 
rodzaju produktu koszty takie mogą okazać się wysokie.  

 

Płatność za zakup została dokonana: 

 

przelewem internetowym/blikiem lub kartą kredytową. W takiej sytuacji zwrot środków otrzymasz na 
rachunek bankowy  lub kartę kredytową, z których dokonana została płatność 

ratami IKANO 

Jeśli zamówienie zostało opłacone kartą podarunkową/upominkową/płatnością mieszaną***, poniżej wpisz numer 
rachunku bankowego, na który możemy dokonać zwrotu: 

 

 

***płatność różnymi formami płatności (np. przelew internetowy oraz karta upominkowa) 

Pamiętaj o dołączeniu wypełnionego oświadczenia do zwracanej paczki (przymocuj w widocznym miejscu). 

Data:     Podpis: (jeżeli formularz jest przesyłany w formie papierowej) 

................................     ................................................... 
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https://www.ikea.com/pl/pl/stores/

