Szanowni Klienci, gratuluję zakupu!
Dziękuję za skorzystanie z oferty sklepu www.sklep.patriotyki.pl. śyczymy satysfakcji z
zakupionego produktu, mamy nadzieję, Ŝe spełni on Państwa oczekiwania.
W trosce o Państwa poczucie bezpieczeństwa pozwalamy sobie przypomnieć niektóre waŜne
informacje związane z zakupami w naszym sklepie internetowym. Więcej informacji dostępnych
jest na stronie sklepu.
POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Mają Państwa prawo odstąpić od niniejszej umowy w wydłuŜonym terminie do 30 dni bez
podawania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu
do zamówienia biŜuterii wyprodukowanej według specyfikacji konsumenta lub słuŜąca
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w
posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niŜ przewoźnik i wskazana przez Państwa
weszła w posiadanie rzeczy.
Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to
obowiązkowe. Mogą Państwo równieŜ wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy
dostępny pod adresem http://www.sklep.patriotyki.pl/img/forms/formularz_zwrotu.pdf lub
jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. JeŜeli skorzystają Państwo z
tej moŜliwości, prześlemy Państwu droga elektroniczna niezwłocznie potwierdzenie otrzymania
informacji o odstąpieniu od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa
płatności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zwrot zostanie dokonany niezwłocznie, a w
kaŜdym przypadku nie później niŜ 7 dni od dnia otrzymania rzeczy.
Proszę odesłać nam rzecz na adres Infopress Poland sp. z o.o., 04-078 Warszawa, ul.
Garibaldiego 4/20 niezwłocznie, a w kaŜdym razie nie później niŜ do14 dnia od dnia, w którym
poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Będą Państwo musieli ponieść
bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Termin jest zachowany, jeŜeli odeślą Państwo rzecz przed
upływem terminu 14 dni. Zwrotu płatności dokonamy przy uŜyciu takich samych sposobów
płatności, jakie zostały przez Państwa uŜyte w pierwotnej transakcji, chyba Ŝe wyraźnie
zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie, w kaŜdym przypadku nie poniosą Państwo Ŝadnych
opłat w związku z tym zwrotem.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w
sposób inny niŜ było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Z powaŜaniem
Patriotyki.pl

