FORMULARZ ZWROTU TOWARU
Dane Producenta:
Firma Waldemar Cieślak Valde Produkty medyczne
ul. Gwiaździsta 77a/2 Warszawa 01-651
mail: bok@valde.pl
tel./fax: 228334853
NIP: 118-002-64-72
Dane Producenta do wysyłki towaru:
Biuro handlowe:
Firma Waldemar Cieślak Valde Produkty Medyczne
ul. Marii Kazimiery 20 lok.9 Warszawa 01-641
tel.: 228334853

Oświadczenie o odstąpieniu umowy zawartej na odległość
Oświadczam, że zgodnie z artykułem 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.
2014 r. poz.827) odstępuje od umowy zakupu następujących towarów:
(w miejscu kropek należy wpisać nazwę towaru/ towarów oraz kwotę widniejącą na paragonie wraz z
jego numerem)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
data zakupu:........................................................................................................................
data odbioru towaru (dostawy)............................................................................................
data rezygnacji z zakupionego towaru:.................................................................................
Dane osoby kupującej/ właściciela numeru konta niezbędne do wykonania przelewu, zwrotu
pieniędzy (imię, nazwisko, adres
):.....................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Proszę zaznaczyć krzyżykiem lub zakreślić wybraną formę zwrotu pieniędzy z kosztami przesyłki lub
bez:
- Proszę dokonać zwrotu zapłaconej ceny towaru wraz z kosztami dostawy na wskazane przeze mnie
konto (wówczas Klient zobowiązuje się do pokrycia kosztó wysyłki zwracanego towaru oraz wysyłania
wysyłki)*:............................................................................................................................
- Proszę dokonać zwrotu zapłaconej ceny towaru pomniejszonej o koszt wysyłki na wskazane przeze
mnie konto (wówczas Klient zobowiązuje się do podania miejsca i czasu do, którego Sprzedający
zamówi kuriera oraz do dostępu/możliwości odbioru w ustalonym
dniu towaru)**....................................................................................................................
* w przypadku wyboru zwrotu pełnej kwoty na wskazane konto Klient zobowiązuje się do zamówienia
kuriera bądź innej formy wysyłki/ zwrotu towaru "na własną rękę" oraz pokrycia pełnych kosztów
związanych z tym procesem
** w przypadku wyboru zwrotu kwoty na wskazane konto pomniejszonej o koszta wysyłki Firma Valde
zobowiązuje się do zamówienia kuriera i odbioru zwracanego towaru w ustalonym dniu. Pragniemy
poinformować, iż z przyczyn niezależnych od nas lecz od firm zewnętrznych nie ma możliwości
ustalenia konkretnej godziny odbiory paczki przez kuriera, można ustalić jedynie zakres/przedział
minimum pięciogodzinny, w którym paczka ma być odebrana. Kurier podejmuje próbę odbioru paczki,
lecz w przypadku niemożliwości jej odbioru z przyczyn nieobecności osoby nadającej, każdy następny
odbiór i zlecenie odbioru nadane przez Firmę Valde będzie naliczane dodatkowo na podstawie
cennika firmy przewozowej. Kurier w dniu odbioru zobowiązany jest do próby kontaktu z osobą
wysyłającą paczkę.
***
Warunkiem zwrotu pieniędzy na wskazane konto jest wcześniejsze wysłanie towaru wynikające z
treści regulaminu sklepu internetowego.

Miejscowość oraz data........................................

Podpis........................................

