.......................................................... ,dnia .........................................
(miejscowość)

(data)

.............................................................................................................
(numer zamówienia)

FORMULARZZWROTU/ODSTĄPIENIAODUMOW Y

....................................................................
(imię i nazwisko)

....................................................................
(adres mailowy)

....................................................................
(adres korespondencyjny)

Nazwa produktu
Cena zakupu
Numer paragonu lub faktury
Data wystawienia paragonu lub faktury
Przyczyna zwrotu
Dodatkowe uwagi (opis ew. wady)

Proszę o przesłanie należności za zwracany towar na konto nr.

....................................................................................................................................................................................................
w banku ....................................................................................................................................................................................,

którego właścicielem jest ...........................................................................................................................................................

..................................................................................
(czytelny podpis Klienta)

P R AW O  O D S T Ą P I E N I A  O D  U M O W Y
1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego
osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin
wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. Konsument może odstąpić od Umowy, odsyłając Produkt na adres Sprzedawcy (Kipi Design Sp. z o.o. Sp. k. ul Mieczysława Jastruna 2, 60-461 Poznań.) niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, otrzymania przesyłki. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
5. Do zwrotu należy dołączyć niniejszy formularz zwrotu
6. Skutki odstąpienia od Umowy:
a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonane płatności z wyjątkiem kosztów
przesyłki.
c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte
w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla
niego z żadnymi kosztami.
d. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój
charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub
służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od
Umowy,
8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
9. Zwrotowi podlega tylko towar pełnowartościowy, nie noszący oznak użytkowania. Można zapoznać się z jego wyglądem,
jeżeli jednak rozważasz jego zwrot, produkt musi być nieuszkodzony, czysty, posiadać kartonową etykietę oraz plombę
zabezpieczającą.

