Zwrot towaru
Jak zwrócić zakupiony produkt

W ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki mogą Państwo zrezygnować z zakupu, nie podając przyczyny.
Zgodnie z obowiązującym prawem Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością
zawodową lub gospodarczą, może dokonać zwrotu zakupionych towarów bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty
odebrania przesyłki. Sklep szyj.pl dla Państwa wygodny wydłużył możliwy czas zwrotu do 30 dni od daty odebrania przesyłki.
Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli:
• Zwracane towary są kompletne.
• Programy komputerowe zapisane na nośnikach są zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.
• Pozostałe towary są zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Klient
powinien postępować z towarem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego późniejszego zwrotu.
W przypadku rezygnacji z zakupu prosimy o wypełnienie poniższego formularza zwrotu i odesłanie go wraz z otrzymanym
towarem i oryginalnym dowodem zakupu na adres:
MASZYNOSFERA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Grunwaldzka 400
60-169 Poznań
z dopiskiem: "Zwrot do sklepu szyj.pl"
WAŻNE:
• Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
• Równowartość towaru wynikająca z rezygnacji z zakupu zostanie Państwu zwrócona niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki,
nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych.

MASZYNOSFERA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Spółka komandytowa
ul. Grunwaldzka 400
60-169 Poznań

Data ................................ Miejscowość ............................................................
Imię i nazwisko ..................................................................................................
e-mail: ...................................................................................................................
telefon ...................................................................................................................
numer dokumentu sprzedaży: .....................................................................

ZWROT TOWARU

Chcę zwrócić poniższy/e produkt/y otrzymany/e dnia .........../ .........../ ...........
LP.

Nazwa

Ilość sztuk

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Prosimy o podanie numeru rachunku bankowego, na który otrzymają Państwo zwrot pieniędzy za zwrócony
towar. Wpłata na Państwa konto nastąpi maksymalnie w ciągu 14 dni od daty przyjęcia przesyłki ze zwracanym produktem.
Numer rachunku bankowego

Oświadczam, że zwracany produkt jest kompletny i nie nosi śladów użytkowania ...............................................................................................
Czytelny podpis Klienta

