………………………………,

dn…………………… 202.. r.

SPRZEDAJĄCY:
"KariMax" Paweł Kalkowski
ul.Kronikarska 8
Łódź 92-624
NIP: 729-256-07-83
REGON: 101356339

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość:

(Dotyczy klientów indywidualnych,
klienci którzy dokonali zakupu na działalność gospodarczą z fakturą VAT nie mają możliwości odstąpienia od umowy.)

NABYWCA:
Imię i Nazwisko: ……………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………
email: ……………………………………………………………………
tel. …………………………………………………………………………
Login z Allegro: ……………………………………………………
Nr aukcji: ………………………………………………………………

Odstąpienie od umowy możliwe jest w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki, pod warunkiem, że produkt
jest w stanie niezmienionym i nie był używany/montowany. Zwrócony produkt dotrze do nas w czasie nie
dłuższym niż w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. Zwracamy tylko koszt zakupionego towaru, nie zwracamy
kosztów przesyłki.
Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz.
271) odstępuję od umowy kupna. Kupujący może zrezygnować z zakupionego przedmiotu w terminie do 10 dni
od daty odebrania przesyłki. Towar wraz z paragonem fiskalnym należy odesłać do nas w terminie 14 dni
od otrzymania przesyłki.
Oświadczam, że nie minęło 14 dni od dostarczenia towaru .
Produkt (nazwa i kod wyrobu)……………………………………………………………
Otrzymałem w dniu: ……………………… ZAKUP z Dnia ………………………
Na kwotę (wartość towaru bez kosztów transportu) ………………………………… zł
(słownie: ……………………………………………………………………)
Proszę o zwrot w/w kwoty na konto bankowe:
Nr:…………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że towar Zwracam, w stanie niezmienionym, nieużywanym oraz do przesyłki dołączam
ORYGINALNY PARAGON lub jego KOPIE. Zwroty niezgodne z oświadczeniem nie będą przyjmowane. Towar,
którego zwrot/reklamacja nie zostanie uznana (odesłana po wymaganym terminie, nie zawierająca paragonu
bądź pisma reklamacyjnego, z widocznymi śladami używania, będzie odesłany na koszt Klienta.

………………………………
podpis konsumenta
PODSTAWA PRAWNA: USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz. U. Nr 141, poz. 1176, ze zm.). USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną przez prodkut niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad
uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzeda ży z dnia 10 czerwca 2002 r. (Dz. U. 99, poz.
894). Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

