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Formularz zwrotu produktów 

Firma NortonLifeLock oferuje 60-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy na 
wszystkie produkty Norton (pakiety produktów lub produkty do pobrania). 

Poniższy formularz należy wypełnić w całości, a następnie przesłać go na 
podany adres. Można także zadzwonić (pod numer działu pomocy) w celu 
zgłoszenia wniosku o zwrot pieniędzy.  Wszystkie poniższe informacje są 
wymagane do rozpatrzenia wniosku o zwrot pieniędzy. 

 

NortonLifeLock Ireland Limited  

Attention: Member Operations 

Ballycoolin Business Park 

Blanchardstown 

Dublin 15, Ireland 

Przetworzenie zwrotu może potrwać do sześciu tygodni. Pozycje 
oznaczone gwiazdką (*) są wymagane do przetworzenia zwrotu 
środków. 

WARUNKI: 

A. Zwrot ceny zakupu zostanie przesłany na podany rachunek bankowy. 

B. Opłaty za wysyłkę i obsługę nie podlegają zwrotowi. 

C. Firmom nie przysługuje zwrot podatku VAT. 

D. Podpis na formularzu stanowi potwierdzenie odinstalowania 
oprogramowania z komputera. 

E. Nie dokonujemy zwrotów na internetowe rachunki bankowe. 
Przepraszamy za wszelkie niedogodności. 

F. Firma NortonLifeLock nie zwraca pieniędzy za używane produkty 
NortonLifeLock zakupione w witrynach i na aukcjach internetowych, produkty 
nieautoryzowane oraz nielegalnie zakupione lub wysłane. 

 

 



Należy wypełnić odpowiednie pola poniżej DRUKOWANYMI LITERAMI. 

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane do przetworzenia zwrotu 
ceny zakupu. 
• Powód zwrotu *
Podaj powód (jeśli taki istnieje) żądania zwrotu pieniędzy, aby pomóc nam 
zrozumieć, jak możemy ulepszać nasze produkty i usługi.  

• Klucz produktu *

Podaj w odpowiedzi 25-znakowy klucz lub załącz do niej jego zdjęcie. 
Znajduje się on zwykle na karcie w pudełku. 

• Dowód zakupu *

Dołącz zdjęcie lub skan paragonu fiskalnego albo inny dowód zakupu, na 
którym wyraźnie widnieje kwota zapłacona za produkt lub usługę marki 
Norton będące przedmiotem żądania zwrotu kosztów. 

• Dane konta bankowego *

Potwierdź w odpowiedzi dane konta bankowego. Zwrot kosztów zostanie 
zrealizowany w formie przelewu na podane konto bankowe. Pola oznaczone 
gwiazdką (*) są wymagane do przetworzenia zwrotu ceny zakupu. 

Imię i nazwisko *

Adres 1* (ulica, skrytka pocztowa itp.) 

Miejscowość * 

Stan/Prowincja  

Kod pocztowy * 

Kraj * 

Telefon kontaktowy * 

IBAN *  

Kod Swift/BIC *  

Kod banku *  

Numer konta *  



Imię i nazwisko na koncie bankowym * 

Nazwa banku * 

Adres e-mail * 

Telefon kontaktowy * 

Podpis * 

Data złożenia podpisu * 

Przetworzenie płatności i wysłanie czeku może zająć do 6 tygodni. Produkt 
lub usługa będące przedmiotem zwrotu kosztów, zostaną dezaktywowane, 
aby uniknąć ich dalszego używania i aktywacji, chyba że poczynione zostały 
inne uzgodnienia, o których Cię poinformowaliśmy. 

Z poważaniem 

Dział obsługi klienta i pomocy technicznej NortonLifeLock 

Dziękujemy za korzystanie z naszych usług. 

POMOC TECHNICZNA INFORMACJE PRAWNE  PRYWATNOŚĆ 
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