
Imię i nazwisko

Twój adres rozliczeniowy:

Twój adres e-mail:

Numer zamówienia:

Data zamówienia:

Data dostarczenia:

kod produktu: Oznaczenie produktu: Ilość :

Nieotwarte opakowanie, nieużywane r zostanie objęty pełnym zwrotem pieniędzy

Pakiet otwarty i / lub używany r Zwrot z potrąceniem 30 € (w zależności od waluty).

Contrôlé par:

Retour non conforme - Marchandise invendable                            r

Date :…………………………………………… Signature :

Niniejszym powiadamiam Cię o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży nieruchomości poniżej:

Data …………………………………………...…………………………..

Réservé à l'entreprise

Retour conforme - Remise en vente possible                                   r

Wyślij paczkę z tym dokumentem do Salamandres, 135 route de Madiran, 32400 Viella, France

Twój podpis

Formularz odstąpienia od umowy
Zgodnie z OWU zatwierdzonymi w momencie zakupu w celu przypomnienia:

Prawo odstąpienia od umowy.

Klienci indywidualni: masz 30 dni na odstąpienie od zakupu dokonanego na naszej stronie internetowej gecko-steamer.com

Okres ten rozpoczyna się w dniu dostarczenia paczki. Prawo do odstąpienia od umowy jest realizowane bez kary umownej.

To prawo zwrotu można przyjąć tylko w przypadku produktów przeznaczonych do użytku domowego (patrz artykuł 3 Informacje o produkcie), w ich oryginalnym stanie (nieużywany) i kompletnych 

(opakowanie, akcesoria, instrukcje itp.). . Pozycje niekompletne, uszkodzone lub zabrudzone przez klienta nie będą odbierane.

Modele, które są przeznaczone do użytku profesjonalnego (GK30,LM44, LS98, G700) i zostały zakupione przez klienta prywatnego, są zatem wyłączone z tego prawa do odstąpienia od umowy.

Zwroty otrzymane bez przestrzegania tych zasad nie zostaną zwrócone bez specjalnego powiadomienia.

Klienci profesjonalni i dlatego uważani za świadomych kupujących: to prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy klientów profesjonalnych.

W przypadku zwrotu Salamandres zwróci kredyt na kartę bankową, konto bankowe lub PayPal użyte do transakcji w ciągu 14 dni od dnia, w którym skorzystałeś z prawa do odstąpienia od umowy. Pod 

warunkiem wyraźnym, że otrzymaliśmy Twój zwrot (przesyłka dostarczona za podpisem). Dodatkowe koszty wysyłki zapłacone przy składaniu zamówienia nie podlegają zwrotowi.

r Przeczytałem warunki dotyczące istnienia i wykonywania prawa do odstąpienia od umowy w ogólnych warunkach sprzedaży


