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KONSUMENTA

-

ADRES ZAMIESZKANIA

OutdoorPro Bartosz Mocek
Ul. Stargardzka 4
54-156 Wrocław

Cieszymy się z Twoich zakupów!
Dziękujemy za złożenie zamówienia w naszym sklepie internetowym. Mamy nadzieję, że
zakupione produkty spełnią Państwa oczekiwania i będą bezawaryjnie służyły przez długi
czas.
Jeśli produkt z jakiegoś powodu nie przypadł Państwu do gustu można go zwrócić lub
wymienić na inny informując nas o tym w ciągu 30 dni od daty otrzymania paczki. Na stronie
obok znajduje się formularz odstąpienia lub wymiany.
Jeżeli chcieliby Państwo być na bieżąco z informacjami na temat atrakcyjnych promocji i
wyprzedaży zapraszamy do zapisania się do newslettera dostępnego na naszej stronie oraz
śledzenia nas w mediach społecznościowych - na Facebooku bądź Instagramie. Będzie nam
niezmiernie miło!

OŚWIADCZENIE
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Oświadczam, że zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.
U. 2014 poz. 827), odstępuję od umowy sprzedaży towaru:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………….………………………………………….
Zawartej dnia ………………………………………………………………… nr dokumentu zakupu……………………………………………….

Proszę o zwrot kwoty ……..…………………………….…….…… zł, (słownie……………………………….…………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….)
Na rachunek:

SUGEROWANY SPOSÓB JAK ZWRÓCIĆ / WYMIENIĆ TOWAR

Wypełnij
Oświadczenie

Wypełnij prawidłowo formularz
znajdujący się obok.

Zapakuj towar
wraz z
formularzem

Starannie zapakuj zwracany
towar. Do paczki dołącz również
wypełniony formularz oraz dowód
zakupu.

Wyślij na nasz
Adres

•
•
•

Proszę o wymianę w ramach rozliczenia należnej kwoty, na towar:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
OutdoorPro Bartosz Mocek
Ul. Stargardzka 4
54-156 Wrocław
Tel. 519 309 792

……………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................
W przypadku nadpłaty, proszę o zwrot na konto:

•
•
•

•
•
•

Numer konta musi składać się z 26 cyfr, proszę dokładnie sprawdzić ten numer
W przypadku dokonania płatności przez system DotPay, zwrot zostanie dokonany za pośrednictwem tego serwisu
W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot dokonywany jest bezpośrednio na rachunek bankowy klienta przypisany do karty
płatniczej, przy użyciu której dokonywana była płatność

Przesyłki nadane za pobraniem nie będą przez nas przyjmowane.
Zwrot środków w postaci przelewu otrzymają Państwo w ciągu 14 dni
kalendarzowych od daty zatwierdzenia zwrotu.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej
wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Więcej informacji znajduje się na https://outdoorpro.pl/strony/informacje/odstapienie_od_umowy.html
oraz https://latarki.pl/content/17-Zwroty

Numer konta musi składać się z 26 cyfr, proszę dokładnie sprawdzić ten numer
W przypadku dokonania płatności przez system DotPay, zwrot zostanie dokonany za pośrednictwem tego serwisu
W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot dokonywany jest bezpośrednio na rachunek bankowy klienta przypisany do karty
płatniczej, przy użyciu której dokonywana była płatność

Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 34 ust 2z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) zobowiązuję się
ponieść koszt dostarczenia zwrotu rzeczy do OutdoorPro Bartosz Mocek, na adres:
OutdoorPro Bartosz Mocek
Ul. Stargardzka 4, 54-156 Wrocław

…………………………………………………………………………
CZYTELNY PODPIS KLIENTA

…………………………………………………………………………….
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

