Biuro Projektowe SEJ-PRO
Ewelina Bożyk
ul. Nowowiejska 4/6 lok. 4
97-200 Tomaszów Maz.
projekty@sej-pro.pl
tel. 577 667 541

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. DANE KUPUJĄCEGO
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Numer telefonu
Adres e-mail
Numer rachunku bankowego
do zwrotu

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Nazwa projektu gotowego
Wersja: podstawowa/odbicie
Numer zamówienia
Data otrzymana przesyłki
Dodatkowe produkty

Ja niżej podpisany/a……………………………………………………………………….,
niniejszym odstępuję od umowy i zwracam kupiony projekt / produkt
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Proszę o zwrot kwoty .............................. zł
(słownie………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… ) na podany numer rachunku bankowego.
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3. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU
Zwracany towar powinien być kompletny, zabezpieczony hologramem, w idealnym stanie,
nienoszącym śladów otwierania, rozszywania, kopiowania itp. Prawo odstąpienia od umowy jest
skuteczne, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący złoży Sprzedającemu na piśmie
lub elektronicznie, w terminie 14 dni od odbioru towaru o czym mówi regulamin sklepu Biura
Projektowego SEJ-PRO. W przypadku odstąpienia od umowy Strony zwracają sobie wzajemne
świadczenia, to jest to co otrzymały.
4. INFORMACJE DODATKOWE
Dodatkowo informujemy, iż kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu
będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Produkt należy zwrócić do miejsca zakupu. Zwracając
produkt kupujący ponosi bezpośrednie koszty jego zwrotu. Produkt musi być odesłany na koszt
kupującego.
5. OŚWIADCZENIA
Odsyłana dokumentacja podlega ochronie na podstawie Ustawy "O prawie Autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 904; z 2001 r. Nr 128 poz. 1402; z
2002 r. Nr 126 poz. 1068 oraz z 2002 r. Nr 197 poz. 1662)". Oświadczam, że odsyłana
dokumentacja techniczna gotowego projektu domu, nie została skopiowana w części ani w całości.
Rozwiązania architektoniczne zawarte w dokumentacji nie zostaną wykorzystane w celu wykonania
projektu budowlanego przez innego projektanta.
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i Polityką prywatności, zamieszczonymi na stronie
Biuro Projektowe SEJ-PRO Ewelina Bożyk pod linkiem: http://www.sej-pro-projekty.pl/strona/
regulamin
6. ZAŁĄCZNIKI:
- oryginał/kopia/skan paragonu lub faktury
-

………………………………. ……………………………………………
Miejscowość, data

czytelny podpis kupującego / nabywcy
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