FORMULARZ ZWROTU TOWARU bez podania przyczyny
Imię i nazwisko konsumenta:............................................................................................................................
Adres konsumenta ( kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania):
….......................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Dane kontaktowe ( e-mail telefon):
….......................................................................................................................................................................
Niniejszym oświadczam, iż:
1. Na podstawie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000roku ( Dz. U. Z 2000 roku, nr 22,
poz.271 z późniejszymi zmianami) odstępuję od transakcji na odległość z firmą:
LUMINIS Konrad de Lehenstein- Filip
30-426 Kraków
ul. Montwiłła- Mireckiego 11
tel: 509 769 695
e-mail: biuro@luminis.pl, sklep@luminis.pl
i zwracam wymienione poniżej towary.
2. Znane mi są warunki zwrotu towarów w tym trybie, określone w regulaminie sklepu, w tym
możliwość dołączenia do przesyłki niniejszego formularza oraz dokumentu sprzedaży
wystawionego w związku ze sprzedażą zwracanego towaru ( jeżeli nie został wysłany drogą
elektroniczną)
Data otrzymania towaru:.…..............................................................................................................................
Numer Zamówienia/ Faktury vat: …................................................................................................................
Nazwa zwracanego towaru:
Nazwa towaru

Ilość

Cena brutto

Numer rachunku bankowego:

_ _- _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _
…..........................................................

…..............................…..........…........................

miejscowość i data

podpis konsumenta

-verte-

1. Prawo zwrotu towaru bez podawania przyczyny przysługuje tylko konsumentom.
2. Towar można zwrócić niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym kupującykonsument poinformował Sklep LUMINIS.pl o odstąpieniu od umowy.
3. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży kupujący-konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sklep LUMINIS.pl zwraca kupującemu-konsumentowi wszystkie
otrzymane od niego płatności, w tym koszty wysyłki towaru do klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez kupującego-konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły
sposób dostarczenia oferowany przez Sklep LUMINIS.pl), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż
14 dni od dnia, w którym Sklep LUMINIS.pl został poinformowany o decyzji odstąpienia od umowy.
5. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez
kupującego-konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że kupujący-konsument wyraźnie zgodził się na inne
rozwiązanie. W każdym przypadku kupujący-konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
6. Sklep LUMINIS.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu
dostarczenia mu dowodu odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż
było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
8. Przed odesłaniem towaru do sklepu należy go właściwie zabezpieczyć.

