FORMULARZ ZWROTU TOWARU

Imię i nazwisko osoby dokonującej zwrotu:
.....................................................................................................................................................
Adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu):
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Dane kontaktowe (adres e-mail, telefon):
.....................................................................................................................................................
Niniejszym oświadczam, iż:
1. Na podstawie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności
za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 roku (Dz. U. z
2000 roku, nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami) odstępuję od transakcji na odległość z
firmą:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
i zwracam wymienione poniżej towary.
2. Znane mi są warunki zwrotu towarów w tym trybie określone w regulaminie Sklepu, w tym
konieczność dołączenia do przesyłki niniejszego formularza oraz oryginalnego dokumentu
sprzedaży (paragon lub faktura VAT) wystawionego w związku ze sprzedażą zwracanego
towaru.
Data otrzymania towaru: ................................................
Numer dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT): ..........................................
Numer zamówienia: ….............................................................
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nazwa towaru

ilość

Cena z podatkiem
VAT

Przyczyna zwrotu

1
2
3
4
5

Numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona należność za towar:
__-____-____-____-____-____-____

Właściciel rachunku:
………….......................................…………………….......................................………
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Warunki zwrotu:
1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r.
Nr 22 poz. 271 z późn. zm.), Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 22 (1)
kodeksu cywilnego może odstąpić od umowy kupna poprzez złożenie stosownego
oświadczenia na piśmie w terminie 10 dni od dnia wydania towaru. Zwrot towaru powinien
nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o
odstąpieniu od umowy.
2. Podstawą zwrotu jest okazanie (przesłanie) Faktury VAT lub paragonu fiskalnego za zakup
zwracanych produktów.
3. Zwrotu towaru można dokonać tylko poprzez dostarczenie go do siedziby Sprzedawcy.
4. Zwrot towaru odbywa się na koszt Klienta.
5. Zwracany towar musi posiadać niezniszczone oryginalne opakowanie producenta, być
kompletny i nie może nosić śladów użytkowania.
6. Pieniądze za towar zostaną zwrócone w ciągu 10 dni roboczych przelewem na konto
wskazane przez Klienta. Koszt dostawy i odesłania nie podlega zwrotowi. W przypadku
zwrotu towaru dokonanego przez konsumenta poprzednie zdanie nie ma zastosowania w
zakresie kosztów dostawy.
7. Wystawienie faktury korygującej i zwrot pieniędzy następuje po uprzednim sprawdzeniu
stanu technicznego zwracanego towaru.
8. W przypadku konieczności zwrotu towaru, należy skontaktować się ze Sprzedawcą – tel. 86
218 82 88 lub 600 945 945
* Wyciąg z ustawy - „Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów” Art. 10 ust 3

Adres do zwrotu:

P. B-H. PROBUD
Poligonowa 6
18-400 Łomża

Oświadczam, że znane są mi warunki zwrotu określone w Regulaminie sklepu

…..................................................
miejscowość i data

…..........................................
podpis klienta
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