
Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży

Nr zamówienia internetowego:                       …………………………………………………………… 

Imię i Nazwisko                                                   …………………………………………………………… 

Ulica, nr domu/nr mieszkania:                            …………………………………………………………… 

Kod pocztowy, miasto:                                        …………………………………………………………… 

Nr rachunku bankowego                                     …………………………………………………………… 

Odstąpienie od umowy sprzedaży

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, a także zwracane towary prosimy wysyłać na adres: 

……………………………………. 
Data i podpis Konsumenta

PICOBELLO – ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Ottimo Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Młyńska 27
42-700 Lubliniec

Pielęgnacja. Czyszczenie. Retusz  Powierzchni-

L.p. Nazwa produktu Symbol Liczba sztuk

    

Pielęgnacja. Czyszczenie. Retusz  Powierzchni.

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki 
mogą Państwo zrezygnować z zakupu dokonanego w naszym sklepie, bez podania przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od daty odebrania przesyłki.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze 
jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem  34 353 06 50 lub pocztą elektroniczną: info@picobello-shop.pl).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa 
odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy 
(z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia 
oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji 
o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, 
jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku 
nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru
Ottimo Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa wystawi Kupującemu
fakturę korygującą i odeśle ją na adres Kupującego.
Po otrzymaniu faktury korygującej prosimy o podpisanie kopii i odesłanie na powyższy adres


