
ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

KLIENT: ADRES POCZTOWY SPRZEDAJĄCEGO:

Odstąpienie od umowy

Towar

Oryginalna faktura

Akcesoria (prezent)

Podsumowanie zgłoszenia:

podpis klienta

KOMENTARZE SPRZEDAJĄCEGO

Odstąpienie otrzymano w dniu: Towar otrzymano dnia:
(w przypadku, gdy mail z dokumentem odstąpienia zostałwcześniej przesłany poprzez e-mail)

* oznaczone pola są obowiązkowe
** Jest to adres naszego punktu zbiorczego dla wszystkich paczek  z Polski, z którego paczka zostaje dalej przesyłana do siedziby naszej firmy w Bratysławie. Po jej dostarczeniu do nas zostaniesz
poinformowany a Twój wniosek będzie rozpatrzony.

zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827)

Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy zawartej na odległość.

Proszę o zwrócenieí: pełna wartość zamówienia (całość zamówienia jest przedmiotem nieniejszego odstąpienia)

częściowa wartość zamówienia (tylko część zamówienia jest przedmiotem niniejszego odstąpienia)

 zł

Nieniejszy dokument jest ważny w momencie dostarczenia towaru, a zwrot środków zostanie dokonany w przeciągu 14
dni od otrzymania zwracanego towaru.

Imię i nazwisko*:

Ulica i numer domu*:

Miejscowość*:

Kod pocztowy*:

Telefon*:

E-mail:

Numer zamówienia*: Numer faktury*:

Towar został mi dostarczony dnia (data przyjęcia)*:

nazwa zwracanego towaru i
liczba przedmiotów: (tylko
jeśli zwracane jest  część
zamówienia):

Kwota do zwrócenia*:

Proszę o zwrócenie kwoty przelewem. Numer konta*:

W dniu

Nazwa sklepu**: Przesyłkownia.pl (96833267 TimeStore.pl) TS2018 s.r.o.

Plac Juliusza Słowackiego 1Adres:

CieszynMiejscowość:

43–400Kod pocztowy:

+48 22 153 88 88Telefon:

info@timestore.plE-mail:

51760126REGON: PL5263306578NIP:

Oświadczam, iż wiem, że sprzedawca nie jest zobowiązany dokonać zwrotu w przeciągu 14 dni od otrzymania niniejszego
dokumentu, jeżeli zwracany towar nie został do niego dołączony. Zwrócenie kosztów nastąpi w przeciągu 14 dni od dnia
otrzymania zwracanego towaru przez sprzedawcę.
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