A. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Numer zamówienia:
Zamówienie z dnia: ____________ /otrzymane w dniu: ____________
Imię i nazwisko zamawiającego:
E-mail:

Towar należy odesłać na adres:
CHANGE Lingerie – Port Łódź
ul. Pabianicka 245
93-457 Łódź
Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za
pobraniem oraz do Paczkomatu.

Niniejszym odstępuję od zawartej przeze mnie z Change of Scandinavia Poland Sp. z o.o. umowy na zakup
następujących produktów:
Lp.

Nazwa produktu

Rozmiar

Ilość

Wskazuję, iż wskutek odstąpienia od umowy, ta uznana zostaje za niezawartą, a strony zobowiązane są do
wzajemnego zwrotu świadczeń w stanie niezmienionym. Wnoszę o zwrot należności w wysokości ............
na poniższy numer konta bankowego:
Numer konta:
Właściciel rachunku - imię i nazwisko:
Adres:

data, czytelny podpis
(w przypadku oświadczenia w formie papierowej)

Każdemu Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i dokonującemu zakupów w sklepie internetowym
www.change.shop.pl przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru w terminie 14 dni, bez podania przyczyny. Warunkiem
przyjęcia zwrotu jest oddanie towaru bez śladów uszkodzenia, zniszczenia czy użytkowania (z oryginalnymi metkami). Termin do odstąpienia
od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik
i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę
o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: CHANGE Lingerie – Port Łódź, ul.
Pabianicka 245, 93-457 Łódź lub mailowo na adres: sklep@changepoland.com. Zwrot zakupionych towarów bez śladów uszkodzenia, zniszczenia
czy użytkowania(z oryginalnymi metkami) powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował
o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: CHANGE Lingerie – Port Łódź, ul. Pabianicka 245,
93-457 Łódź. Koszt zwrotnego dostarczenia towaru obciąża konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej
niemożności spełnienia przez: Change of Scandinavia Poland Sp. z o.o. świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.
Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie Klientom będącym osobami fizycznymi. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy (osoby prawnej, działalności gospodarczej).
Pełny regulamin znajduje się na http://change.shop.pl/pl/i/Regulaminy/33

