importokazji@gmail.com

+48 798 820 962

Pracujemy Pn - Pt w godzinach 8:00-16:00

Drogi Kliencie! Zależy nam, abyś był w 100% zadowolony.
Jeżeli zakupiony w naszym sklepie towar nie spełnia Twoich oczekiwań – możesz go zwrócić w ciągu 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania przesyłki. Jeżeli zwracany towar jest pełnowartościowy (nie nosi
śladów użytkowania) i posiada wszystkie oryginalne oznaczenia oraz zabezpieczenia – bez żadnych problemów
przyjmiemy Twoje zgłoszenie i zwrócimy należne środki.
Zwrot możesz zgłosić wysyłając e-maila na adres: importokazji@gmail.com. W treści podaj swoje imię i nazwisko,
numer rachunku bankowego, numer swojego zamówienia oraz symbol towaru, który chcesz do nas odesłać. Pamiętaj,
aby wraz ze zwracanym produktem włożyć do paczki oryginał noty rozliczeniowej/kopię faktury
bądź inny dokument, potwierdzający zakup w naszym sklepie, np. potwierdzenie przelewu z konta.
Przygotowaną paczkę odeślij na adres:

BAJKOWY KUFEREK - Agnieszka Wista
Sułków, 354
32-020 Wieliczka

Zwrotu należnych środków dokonamy przelewem na wskazane konto w ciągu kilku dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.

FORMULARZ ZWROTU TOWARU
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko
……………………………………………………………… ……………………………
Ulica i nr domu/mieszkania
Kod pocztowy

……………………………………………………………………………
Miejscowość

……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………
E-mail
Nr telefonu
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numer konta bankowego do zwrotu środków

ZAMÓWIENIE NR: …………………………………………………
L.p.

Nazwa towaru

Ilość sztuk

Cena brutto

1
2
3
4
5

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY
Ja niżej podpisana/podpisany* niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży wyżej wymienionego Towaru.
* Niepotrzebne skreślić.

Data odbioru zakupionego Towaru:

…………………………………………………………

CZYTELNY PODPIS KLIENTA
…………………………………………………………
Data, imię i nazwisko.

Zwrotu może dokonać osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej. Przesyłki pobraniowe lub wysyłane na koszt odbiorcy nie są przyjmowane. Zgodnie z obowiązującym
prawem konsument ma prawo do zgłoszenia zwrotu w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki z zakupionym towarem. Zgłoszenia po upłynięciu 14 dni zostaną odrzucone.
Administratorem danych osobowych ujawnionych w niniejszym oświadczeniu jest BAJKOWY KUFEREK - Agnieszka Wista (Sułków 354, 32-020 Wieliczka ). Dane osobowe przetwarzane są
w celu umożliwienia realizacji uprawnienia odstąpienia od umowy i nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu złożenia
niniejszego oświadczenia.

