
Formularz zwrotu
Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

numer rachunku bankowego (26 cyfr)                   

Zwracam w stanie niezmienionym towar:

Powód zwrotu:    □ zły rozmiar    □ buty uszkodzone    □ niewygodne    □ wyglądają inaczej niż na zdjęciach    □ inny powód 

L.p. Symbol obuwia Ilość

1.

2.

3.

                  

Zamówienie dokonane na:          stronie sklepu □

Imię i nazwisko kupującego..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że zgodnie z art.27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta
(Dz.U. 2014r.poz.827) odstępuję od umowy sprzedaży wyżej wymienionych towarów

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

miejscowość, data
......................................................................................................................................................

podpis

nazwa banku...........................................................................                  

Obuwie należy odesłać na adres:

Buxa Sklep, Rokiciny Podhalańskie 142a, 34-721 Raba Wyżna

lub nadać do paczkomatu InPost:

RPO01A (Rokiciny Podhalańskie przy parkingu OSP), e-mail: sklep@drewniaki.com.pl, tel. 503755414

Jeśli zamówiony produkt nie spełnia Twoich oczekiwań, możesz dokonać zwrotu w terminie 14 dni od daty dostarczenia.

Wymiana towaru za pośrednictwem sklepu internetowego polega na zwróceniu produktów zgodnie z procedurą zwrotu i 
ponownym złożeniu nowego zamówienia na stronie www.drewniaki.com.pl. Taka forma dokonania wymiany jest znacznie szybsza,

Zwrot środków otrzymasz w ciągu 3-5 dni roboczych od momentu zweryfikowania przez nas otrzymanej od Ciebie przesyłki.

Twój zwrot może zostać odrzucony w przypadku, kiedy został on wykonany po terminie 14 dni lub gdy obuwie nosi ślady użytkowania.

Zwracany przez Ciebie  produkt nie może być uszkodzony, ani nosić śladów użytkowania, przesyłkę należy wysłać na własny koszt.
Do odsyłanego produktu proszę dołączyć dowód zakupu (paragon lub kopię faktury) oraz wypełniony formularz zwrotu obuwia.

a wszystkie oferowane na naszej stronie produkty są w ciągłej sprzedaży z uwagi na fakt, że jesteśmy producentami obuwia marki Buxa.

Jak tylko to nastąpi, otrzymasz od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem.

Forma zwrotu środków zależy od metody płatności wybranej podczas składania zamówienia. W przypadku płatności za pobraniem,
zwrot należności wykonamy na podane poniżej konto bankowe.

Zamówienie zostało opłacone za pośrednictwem:

przelewy24 □

(wypełnij tylko w sytuacji gdy zamówienie opłaciłeś za pobraniem lub przelewem tradycyjnym)


