FORMULARZ ZWROTU TOWARU





Klient m a prawo odstąpić od um owy bez podania przyczyny w term inie 14 dni od daty otrzym ania
to waru. W razie odstąpi enia przez Klienta od um owy, um owa uważana j est za niezawartą, a
wzaj em ne świa dczen ia Klien ta i sklepu podlegają zwrotowi.
Odstąpieni e prze z Klienta o d um owy wym aga złożenia przez Klienta pisem nego oś wi adczenia o
odstąpieni u od um o wy. Klien t m a obowiązek zwrócić towar będący przedm iotem zwrotu w
przeciągu 1 4 dni o d otrzym ania to waru . Do zachowani a wskazanego term inu wy starczy odesłani e
rzec zy p rzed jeg o upł ywem .
Oświa dcze nie o o dstąpieni u od um owy oraz zwracany towar należy wysłać na adres:

Bajkowe Wnętrza, ul. Słowackiego 210 lok. 1, 26-600 Radom








Klient zobli go wan y jest pokryć bezpośrednie koszt y wys yłki i zwrotu rzeczy do sklepu (tj. koszt
odesłani a to wa ru za pośredn ictwem firm y kurierskiej, poczty bądź innej instytucji ).
Pieniąd ze zwrócone zostaną Klientowi na wskazany przez niego nr rachunku bankowego w ciągu
14 dni o d otrzym ania to waru .
Zwracan y to war po wini en b yć w stanie niezm ienionym , tj. ni e m oże nosić śladów użytkowania,
pran ia, praso wan ia oraz m usi posiadać oryginalne m etki.
Klient ponosi od po wied zial n ość za zm niejszenie wartośc i rzeczy będące wynikiem korzystania z
niej w sposób wykrac zający poza konieczny do s twierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
rzec zy.
Zw rotom nie podlegają:
o Produkt y przecenion e i zrabatow ane
o Produkt y nosząc e znamiona uż ytkow ania: w ypran e, prasow ane, w ygniecione
o Produkt y sz yte na zamów ienie np. tekst ylia, obrus y, p oduszki, zasłon y, pościele,
prześcieradła, poszew ki , rożki niemow lęce, maty do zabaw y, b aldachim y,
ochraniacze itp
o M eble produkow ane na zamówienie: półki, krzesła, stoł y, r egał y
o Ze w zględów higieniczn ych: prześcieradła, pościele
Przesyłkę ze zwraca nym pro duktem na leży przesłać na swój koszt, sklep nie przyjm uje przesyłek
pobranio wych.

Imię i nazwisko:

........................................................................................................................................................................

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr zamówienia: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr Faktury: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zwracany produkt: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Powód zwrotu: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Proszę o zwrot pieniędzy na konto nr
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że zwracany przeze mnie towar nie był używany.
……………………………………………………………………

……………………………………………………………

(miejscowość, data)

(podpis)

