OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
Adres do zwrotu zamówienie:
MoreMadam.pl Magazyn
ul. Wyszyńskiego 1
73-108 Kobylanka
WAŻNE!
Niniejszy formularz prosimy odesłać z załączonym, oryginalnym paragonem fiskalnym.

Data ………………………………… Miejscowość …………………………………………………
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………….
Numer telefonu …………………………………….
Numer zamówienia ………………………………… Numer paragonu ……………………………
Niniejszym chcę zwrócić poniższe produkt (-y) otrzymany (-e-) dnia ……………………………….
Lp.

Nazwa produktu

Ilość

Kod zwrotu *

*Kod zwrotu:
1. Wymiary produktu niezgodne z oczekiwaniami – kod 01
2. Kolor produktu niezgodny z oczekiwaniami – kod 02
3. Jakość produktu niezgodna z oczekiwaniami – kod 03
4. Produkt jest wadliwy – kod 04 – jeśli tak obowiązuje procedura reklamacyjna
5. Produkt dotarł uszkodzony - kod 05 – jeśli tak dołącz protokół szkody spisany u kuriera
6. Dostarczono niewłaściwy produkt – kod 06
7. Produkt nie spełnia moich oczekiwań – kod 07
Proszę o zwrot kwoty na rachunek bankowy:
Kwota ………………………….
Nr rachunku …………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że zwracany produkt (-y) jest kompletny i nie nosi śladów użytkowania.
…………………………………………..
czytelny podpis Klienta

JEŚLI TOWAR PAŃSTWU NIE ODPOWIADA I CHCĄ GO PAŃSTWO ZWRÓCIĆ
Otrzymali Państwo właśnie zamówienie ze sklepu internetowego MoreMadam.pl. Naszym celem
jest Państwa maksymalne zadowolenie. Jeśli z jakiegoś powodu nie będą Państwo zadowoleni, mają
Państwo prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny. Termin do
odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym otrzymali Państwo przesyłkę.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas o swojej decyzji w
drodze jednoznacznego oświadczenia na adres: MoreMadam.pl ul. Wyszyńskiego 1, 73-108
Kobylanka lub e-mail: sklep@moremadam.pl.
SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wartość zwracanego produktu.
Zwrot środków zostanie zrealizowany przelewem na ten sam rachunek bankowy, z którego
dokonywali Państwo płatności za zakupy lub na wskazany rachunek bankowy w przypadku
zamówień za pobraniem. Prosimy o odesłanie do nas rzeczy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od
dnia, w którym poinformowali nas Państwo o swojej decyzji. Będą Państwo zobowiązani ponieść
koszty zwrotu towaru do magazynu naszej firmy. Prosimy o zabezpieczenie zwracanego towaru.
Tylko pełnowartościowy towar podlega zwrotom.
JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ
W dni robocze od godziny 9:00 do 16:00 mogą Państwo kontaktować się z nami telefonicznie
+48 666 260 480
Przez całą dobę mogą Pastwo do nas napisać sklep@moremadam.pl
Adres korespondencyjny
MoreMadam.pl
ul. Wyszyńskiego 1
73-108 Kobylanka

