FORMULARZ ODSTĄPNIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY
formularz należy odesłać na adres:
Majestic Michał Stanisławczyk, ul. Rezedowa 10A lok.2, 04-232 Warszawa
lub w formie skanu na adres e-mail: sklep@hurtowniaalkoholi.pl
dane do uzupełniania przez Klienta:
miejscowość i data:
imię i nazwisko:

adres:

nr i data zamówienia:

Majestic Michał Stanisławczyk,
NIP: 7262326692,
REGON: 100180708
ul. Traugutta 5,
90-106 Łódź

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY
Na podstawie zapisów pkt VII REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
WWW.HURTOWNIAALKOHOLI.PL odstępuję ̨ od zawartej w dniu ………………………………………………
Umowy Sprzedaży - nr potwierdzenia Zamówienia ……………………………..……………………
Jednocześnie zwracam nabyty Towar w nienaruszonym stanie.

……………………………………………………………………………
data, miejsce i czytelny podpis Klienta
POUCZENIE:
Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin
odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wydania Towaru Klientowi lub jego Pełnomocnikowi.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy wydrukować i wypełnić niniejszy formularz oraz
przesłać go na adres: Majestic Michał Stanisławczyk, ul. Rezedowa 10A lok.2, 04-232 Warszawa lub w formie skanu
na adres e-mail: sklep@hurtowniaalkoholi.pl w tytule wiadomości e-mail wpisując „odstąpienie od umowy
sprzedaży”.
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży uiszczona cena sprzedaży zostanie zwrócona Klientowi (z
wyjątkiem dodatkowych kosztów np. działania Pełnomocnika) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż
14 dni od dnia, otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem, że Sklep nie jest
zobowiązany do zwrotu ceny przed otrzymaniem zwracanego Towaru. Cena zostanie zwrócona przy użyciu takich
samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient złoży
wyraźne oświadczenie o innym sposobie działania, po uprzedniej akceptacji Sklepu.
Zwracany Towar winien być przekazany na adres: Majestic Michał Stanisławczyk, Sklep ul. Rezedowa 10A lok.2,
04-232 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 7 dni od dnia, złożenia oświadczenia o
odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Przekroczenie tego terminu spowoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku
dochowania 14-dniowego terminu zwrotu ceny sprzedaży, a zwrot ceny sprzedaży nastąpi dopiero po otrzymaniu
Towaru przez Sklep.
Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

