FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Sprzedawca:
ORM TRADE Sp. z o.o.
Ul. Bruzdowa 56
02-991 Warszawa
reklamacje@parlamour.com
Imię i nazwisko
Data
Nazwa i nr ulicy
Kod i miasto
Telefon kontaktowy
Adres e-mail

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących
produktów:
Ilość

Data zawarcia umowy:
Nr dokumentu sprzedaży (nr paragonu - można załączyć ksero):

Numer konta bankowego na jaki ma zostać dokonany zwrot:

podpis Konsumenta
Data, miejscowość

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym
weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik
i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas
(ORM TRADE Spółka z o.o., ul. Bruzdowa 56, 02-991 Warszawa) o swojej decyzji
o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na
przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie
jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo
informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od
umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie
otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu
dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 30 dni od dnia, w którym
zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od
niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie
zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie
zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą
Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego, prawo odstąpienia od umowy nie
przysługuje w przypadku produktów, które są dostarczane w zapieczętowanych
opakowaniach, które po otwarciu nie mogą być zwrócone i ponownie włączone do
sprzedaży ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
plomby opakowania zostały naruszone. Produkty bez folii lub bez plomb nie
podlegają zwrotowi.
Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z otwarcia
zaplombowanego lub zafoliowanego produktu o przeznaczeniu intymnym oraz
będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

