Załącznik nr A do regulaminu

Terabajt
Krupniki 47
15-641 Krupniki
542-288-24-91
info@skgpolska.pl
Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy, akceptowalna forma
elektroniczna na adres: info@skgpolska.pl)
Zwrot bez podania przyczyny przysługuje tylko i wyłącznie konsumentom.

Nr zamówienia internetowego: …………………………………………………..........................
Imię i Nazwisko konsumenta: …………………………………………………………….............
Ulica, nr domu/nr mieszkania: ……………………………………………………………............
Kod pocztowy, miasto: ……………………………………………………………........................
Data odbioru produktu: …............................….......................................................................
Tytuł zwrotu (zaznaczyć wybraną opcje):
□ zwrot bez podania przyczyny (z ustawy o prawach konsumenta, do 14 dni)
□ promocja - „Satysfakcja albo zwrot pieniędzy” (do 30 dni)
Zgadzam się na zwrot płatności w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży za
pośrednictwem rachunku bankowego numer¹:

Zgodnie z przysługującym mi prawem informuję o odstąpieniu od Umowy sprzedaży
poniższych produktów w sklepie „Terabajt” ²:
l.p.
Nazwa towaru
Ilość szt.

□ - produkt uszkodzony, nie działa prawidłowo (jeżeli powodem zwrotu jest wada produktu prosimy o
zaznaczenie tego pola, nie nosi to za sobą żadnych konsekwencji dla Państwa a służy jedynie informacyjne
dla nas)
Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży oraz zwracany Towar należy wysyłać na poniższy adres:
Terabajt
Krupniki 47
15-641 Krupniki
Nie przyjmujemy przesyłek nie opłaconych oraz pobraniowych.

…..............................................
Data i podpis Konsumenta
1 - numer rachunku Konsumenta dla zwrotów, nie wypełniać w przypadku niewyrażania zgody na przelew
2 – odstąpienie od umowy przysługuje tylko i wyłącznie konsumentom (zakup niezwiązany z działalnością gospodarczą lub zawodową nabywcy)

POUCZENIE
(zwrot z tytułu ustawy o prawach konsumenta)

w przypadku odstąpienia od umowy wydrukuj tylko pierwszą stronę i dołącz do przesyłki
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania
jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz
zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz
powyżej.
Przesyłkę należy dostarczyć na podany wyżej adres na własny koszt.

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie
sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca
krótki termin przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić
dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie
mamy kontroli;
8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
9.
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy.
Pełne regulacje nt. Zwrotu znajdą Państwo w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o
prawach konsumenta i kodeksie cywilnym.

REGULAMIN
Promocja - Satysfakcja albo zwrot pieniędzy

Oferujemy konsumentowi możliwość wypróbowania nowo zakupionego produktu
marki SKG, a w przypadku braku satysfakcji z jego użytkowania, możliwość zwrotu w
ciągu 30 dni oraz otrzymania zwrotu pieniędzy za ten produkt.

1. Produkty biorące udział w programie to wyciskarka do soków SKG 2088.
2. Czas zwrotu produktu:
Konsument niezadowolony z produktu objętego programem ma możliwość jego zwrotu w
ciągu 30 dni od dnia zakupu (liczone od daty z dowodu sprzedaży do momentu wysyłki
zwrotnej).

3. Miejsce zwrotu:
Produkt wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zwrotu (załącznik A) należy
przesłać na adres:
Terabajt
Krupniki 47
15-641 Krupniki
Sprzedawca zwraca kwotę zakupu (bez kosztów wysyłki) produktu przelewem w ciągu 30
dni od dnia przyjęcia produktu.
Przed odesłaniem należy powiadomić sklep o fakcie wysyłki – info@skgpolska.pl.

4. Warunki zwrotu:
Produkt należy zwrócić:
• nieuszkodzony,
• czysty, higienicznie nieszkodliwy, bez zabrudzeń, otarć i rys
• w niezniszczonych opakowaniach (transportowym oraz głównym) wraz z profilami
wypełniającymi wnętrze kartonu i zabezpieczające urządzenie i akcesoria na czas
transportu. Zwrócone muszą również zostać wszystkie elementy oraz dodatkowe produkty,
które były dodane w ramach promocji (o ile takie występowały),
• w określonym terminie
• wraz z oryginałem dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub oryginału faktury
VAT, kartą gwarancyjną
W przypadku uchybienia którymś z warunków promocji, organizator promocji może
odmówić przyjęcia przesyłki lub zwrócić go do nadawcy.
Organizator promocji: Terabajt, Krupniki 47, 15-641 Krupniki

