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Formy płatności 

Za zamówienie możesz zapłacić tzw. szybkim przelewem przy użyciu serwisu przelewy24 
(żeby dokonać płatności zostaniesz przekierowany na stronę wybranego banku). 

Koszt i czas przesyłki 

Standardowa przesyłka na terenie Polski kosztuje 17,00 zł. Kurier z pobraniem 24 zł. Czas 
doręczenia to ok. 2-3 dni roboczych. 

Zwrot i wymiana 

Jeśli zamówiony produkt nie spełnia Twoich oczekiwań możesz dokonać zwrotu w terminie 
30 dni od daty dostawy. Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, nie może nosić 
jakichkolwiek znamion użytkowania. 

Produkt należy odesłać do naszego e-sklepu postępując według wskazówek: 

 wydrukuj i wypełnij oświadczenie odstąpienia od umowy 
 spakuj produkt do zwrotu – możesz wykorzystać opakowanie, w którym otrzymałeś 

zamówienie. Możesz też dołączyć paragon, co ułatwi i przyspieszy przeprowadzenie 
procesu zwrotu należności; 

 odeślij produkt/-y na adres: 
WWW.GOTBOOST.PL 
ul. Kwietniowa 8, Wypędy 
05-090 Raszyn 

W ciągu kilku dni po otrzymaniu przez nas paczki otrzymasz zwrot należności za produkt w 
taki sposób, jak za niego zapłacono. 

Wymiana towaru za pośrednictwem sklepu internetowego polega na zwróceniu produktów 
zgodnie z procedurą zwrotu i ponownym złożeniu nowego zamówienia. 

Reklamacja 

Reklamacja towaru może nastąpić ze względu  na wadę fizyczną, którą polega na 
niezgodności rzeczy sprzedanej z umową lub ze względu na wadę prawną.Kupujący może 
złożyć reklamację, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od 
dnia wydania rzeczy Kupującemu. 

W celu złożenia reklamacji Kupujący proszony jest o odesłanie rzeczy na adres Sprzedawcy. 
Do odsyłanego towaru Klient proszony jest o dołączenie paragonu fiskalnego. W związku z 
dokonaniem reklamacji Klient proszony jest o wypełnienie formularza reklamacji i wysłania z 
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towarem oraz drogą elektroniczną na adres info@gotboost.pl. W przypadku przesłania przez 
Klienta formularza reklamacyjnego drogą elektroniczną rozstrzygnięcie reklamacyjne 
zostanie przesłane Klientowi jako odpowiedź zwrotna, również pocztą elektroniczną. 

Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni  licząc od dnia złożenia reklamacji wraz z 
opisem przyczyny reklamacji i żądaniem Klienta. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji 
towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji. 

Odstąpienie od umowy 

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek 
przyczyny. 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli 
Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana 
przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, proszę poinformować nas o swojej decyzji o 
odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo 
wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). 

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to 
obowiązkowe. 

Formularz odstąpienia od umowy.  

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)  

Adresat: ……… 
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: 
1)       ____________________________________________________________________ 
2)       ____________________________________________________________________ 
  
Data odbioru rzeczy: ___________________ 
Imię i nazwisko konsumenta: ____________________________________________ 
Adres konsumenta: ____________________________________________________ 
Numer zamówienia * ________________________ 
Numer konta bankowego do zwrotu środków:  _____________________________ 
Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): 
____________ 
  
Data: ________ 
  
(*) Podanie wskazanych danych nie jest obowiązkowe, jednakże usprawni i przyspieszy 
proces zwrotu. 
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W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa 
płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów 
wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły 
sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później 
niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu 
prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich 
samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, 
chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie 
poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu 
dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi 
wcześniej. 

Proszę odesłać towar na adres: 
WWW.GOTBOOST.PL 
ul. Kwietniowa 8 
05-090 Wypędy 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 

Rozmiary t-shirtów 

Sprzedajemy koszulki męskie, ich wymiary to: 

 
Szerokość Długość 

S 48,50 69,50 

M 53,50 72,00 

L 56,00 74,50 

XL 61,00 77,00 

 Tolerancja +/- 2 cm. 

Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz porady przy wyborze rozmiaru. 
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