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Numer katalogowy / modelIlość

zwrot

Podpis Klienta

WAŻNE
Pamiętaj aby załączyć dokument sprzedaży w postaci paragonu lub faktury, 

gdyż w innym przypadku, nie będziemy mogli rozpatrzyć wniosku.

Numer konta bankowego (w przypadku wymiany na tańszy produkt)

Data przyjęcia wniosku (wypełnia pracownik sklepu)Data złożenia wniosku

Imię i Naziwsko / Firma

Telefon kontaktowy

Numer faktury

Adres e-mail
(podanie adresu email umożliwia powiadomienie o statusie reklamacji)

Kod pocztowy i miastoNazwa ulicy i nr domu
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INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§ 1.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie 
produktów Heat Decor lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa, weszła 
w posiadanie produktów Heat Decor. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo 
poinformować nas ( heatdecor.com Heat Decor Sp. z o.o. , ul. Gromadzka 54, 30-917 Kraków, zwroty@heatdecor.
com) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład 
pismo wysłane pocztą tradycyjną, faksem lub poprzez e-mail).

§ 2.
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby 
zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy przesłać zgłosić chęć  do skorzystania z przysługującego 
Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu określonym w punkcie powyżej.

§ 3.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zapewniamy Państwu zwrot wszystkich poniesionych kosztów, 
w tym koszty dostawy niezwłocznie (z wyjątkiem dodatkowych opłat wynikających z wybranego sposobu 
dostawy, innego niż oferowany przez nas standardowy koszt wysyłki), a w każdym przypadku nie później niż 
14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o zwrocie towaru.

§ 4.
Zwrotu płatności dokonamy w taki sam sposób w jaki został wybrany podczas pierwotnej opłaty za zamówienie, 
chyba że wyrażono zgodę na inne rozwiązanie. Nie zostaną Państwo obciążeni dodatkowymi kosztami 
wynikającymi z wybranego sposobu zwrotu środków. Możemy wstrzymać się z przekazaniem płatności, do 
czasu otrzymania zwracanego towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od 
tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 5.
Proszę odesłać lub przekazać nam zwracany towar niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym 
poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin pozostaje zachowany, jeżeli odeślą 
Państwo towar przed upływem nieprzekraczalnego terminu 14 dni.

§ 6.
Koszty wysyłki za odsyłany towar pozostają po stronie zwracającego.
Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości towarów wynikającej z korzystania z nich w sposób inny niż 
było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i prawidłowego funkcjonowania produktów Heat Decor.

Podpis Klienta


