FORMULARZ ZWROTU TOWARU
NUMER ZAMÓWIENIA: .......................................................................
DATA ZAMÓWIENIA: ...........................................................................
NUMER FAKTURY/PARAGONU: ...........................................................
IMIĘ I NAZWISKO: ................................................................................

Warunki zwrotu bez podania przyczyny
Zgodnie z ustawą „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” z dnia 2
marca 2000 roku (Dz. U. z 2000 roku, nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami),
kupując na odległość (np. poprzez Internet) masz prawo zwrócić zakupiony
produkt(y) bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki.

......................………………………………………….……….…………………………….…

Aby dokonać zwrotu, należy wypełnić „Formularz zwrotu towaru”
znajdujący się na odwrocie i załączyć go do zwracanej paczki. Bylibyśmy także
wdzięczni za uprzednie poinformowanie nas o chęci zwrotu poprzez wysłanie
wiadomości email na adres: sklep@maxmoto.pl.

TELEFON: ................................. EMAIL: ...............................................

Aby dokonać zwrotu, muszą zostać spełnione poniższe warunki:

ADRES: .................................................................................................



Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy:
(zwrotu możemy dokonać również przekazem pocztowym)

nazwa banku: ………….....................................................................................



numer rachunku: _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _
NAZWA TOWARU

ILOŚĆ

CENA







Zakupiony(e) produkt(y) należy zwrócić wraz z dowodem zakupu
(paragon/faktura) z kartą gwarancyjną (jeśli była dołączona) oraz
wypełniony formularz zwrotu (znajdujący się na odwrocie).
Produkt powinien zostać zwrócony w oryginalnym, nieuszkodzonym
opakowaniu fabrycznym (jeśli takowe posiadał), chyba że otwarcie
opakowania wiązało się z jego zniszczeniem (np. zgrzane blistry).
Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania ani też nie może
być w żaden sposób uszkodzony. Klient powinien również zadbać o
odpowiednie opakowanie tak, aby wysyłany towar nie uległ uszkodzeniu
podczas transportu.
Klient, który złożył oświadczenie na piśmie, musi zwrócić zakupiony
produkt w ciągu 14 dni.
Koszt zwrotu przesyłki do sklepu ponosi Kupujący.
Zwrot kosztów transportu do klienta, pokrywa sklep (najtańsza oferowana
przez sklep forma wysyłki).

UWAGI KLIENTA: ……………………………………………………………………………………….
Wszelkie zwrotu należy kierować na adres:
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………….……………...........
Data i czytelny podpis klienta

Concept Moto Sp. z o.o.
Ul. Wojska Polskiego 106/4
67-100 Nowa Sól
Nie odbieramy paczek za pobraniem

