
…............................................
Imię i nazwisko

…............................................
adres

…............................................
adres

…............................................
nr dokumentu zakupu

…............................................
nr telefonu, mail

Aro Broń
Zw. Jaszczurczego 12b
         82-300 Elbląg

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub wymiany towaru.

A) Ja, niżej podpisany niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży

następujących produktów: .....................................................................................................

…............................................................................................................................................

Data otrzymania towaru.................................................., łączna wartość zwracanych

towarów.............................

Nr konta, na które proszę zwrócić pieniądze:

…...................................................................................................................

B) Proszę o wymianę odesłanego towaru …..........................................................................

na produkt:..............................................................................................................................

Kwotę różnicy przeleję na konto / zapłacę kurierowi. ( niepotrzebne skreślić)

Nadpłatę z mojej strony proszę przelać na konto:..................................................................

…............................................................................................................................................

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i
bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów odesłania lub dostarczenia produktu do sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy
wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Towar powinien wrócić w takim stanie w jakim został zakupiony czyli w oryginalnym,
niezniszczonym opakowaniu wraz z kserokopią dowodu zakupu. Produkt oryginalnie zapakowany może zostać otwarty w celu
zapoznania się z jego jakością. Plomby i zabezpieczenia, które uniemożliwiają otwarcie produktu mogą zostać usunięte i w przypadku
zwrotu nie będą stanowić podstaw do odmowy przyjęcia towaru przez sprzedającego.
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia
konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy
produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły
sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
* Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności
otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
* Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy,
zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca
zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Sprzedawca ma
obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o
odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu.
* Koszty związane z odstąpieniem umowy, które ponosi konsument:
Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie Internetowym,
Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  …...............................  ..................................
    miejscowość, data     czytelny podpis klienta


