
KAN Sp. o.o., 93-636 Łódź
Ul. Jędrzejowska 85

Panattoni Apliance Park, lub 
zwróć do dowolnego salonu 
TATUUM na terenie Polski.

Zwrot prosimy odesłać na adres: KAN SP. Z O. O., 93-636 Łódź, Ul. Jędrzejowska 85 Panattoni Apliance Park (magazyn) lub oddać                
w jednym z naszych salonów TATUUM na terenie Polski. Wypełnione oświadczenie prosimy dołączyć do zwrotu.

Nazwa produktu / indeks:

Nazwa produktu / indeks:

Nazwa produktu / indeks:

Nazwa produktu / indeks:

Nazwa produktu / indeks:

Zwrotu środków pieniężnych dokonamy przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użyli Państwo przy dokonywaniu 
płatności za zamówienie. Jeśli płacili Państwo za zamówienie za pobraniem (płatność gotówką przy odbiorze), uprzejmie prosimy                    
o podanie numeru konta, na jaki mamy zwrócić środki pieniężne. Wypełnienie danych o rachunku znacznie ułatwi i przyspieszy procedurę 
zwrócenia pieniędzy.

Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego:

Informacje o rachunku bankowym, na który mają zostać zwrócone pieniądze w przypadku płatności za pobraniem (płatność gotówką 
przy odbiorze).

:

42 237 21 91
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Send package to the 
address: KAN Sp. o.o., 

93-636 Łódź
Ul. Jędrzejowska 85

Panattoni Apliance Park, 
or return to any TATUUM 

store in Poland 

Please send the return to the following address: KAN SP. Z O. O., 93-636 Łódź, Ul. Jędrzejowska 85 Panattoni Apliance Park (warehouse) 
or return in one of our TATUUM stores in Poland.

Product name / index:

Product name / index:

Product name / index:

Product name / index:

Product name / index:

We will make a refund using the same method of payment that you used when making the payment for the order. If you have paid for the 
order on delivery (cash on delivery), we kindly ask you to provide us with the account number to which we should return the funds. Filling 
out the account details will significantly simplify and speed up the procedure of returning money.

In the case of cash on delivery (payment in cash on delivery) I agree to a refund of costs onto my account which is provided below:

Bank account owner (full name)

:

+48 42 237 21 91
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