FO RM U L ÁR VRÁTENIA T O VA R U

ZAKÚPENÝ VÝROBOK, PROSÍM, VRÁŤTE NA ADRESU:
Westwing Home & Living - Magazyn
Parzniew Logistics Center 1
ul. Sw. Tomasza 4
05-808 Parzniew, Poľsko

(OZNÁMENIE O ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY UZATVORENEJ NA DIAĽKU)

Formulár je potrebné vytlačiť, vyplniť, čitateľne podpísať
a vložiť do balíka spolu s vráteným tovarom.
MENO
A PRIEZVISKO
ČÍSLO
OBJEDNÁVKY

#1

ČÍSLO
OBJEDNÁVKY

#2

Oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku dňa_ _ -_ _-_ _ _ _ s Westwing Home & Living
Sp. z o.o. so sídlom vo Varšave. Odstúpenie sa týka nasledujúceho tovaru:
NÁZOV
VÝROBKU/
Č. VÝROBKU

DÔVOD
VRÁTENIA:

NÁZOV
VÝROBKU/
Č. VÝROBKU

Výrobok je poškodený
Bol mi doručený nesprávny výrobok

DÔVOD
VRÁTENIA:

Výrobok je poškodený
Bol mi doručený nesprávny výrobok

Výrobok má inú farbu

Výrobok má inú farbu

Výrobok má iné rozmery

Výrobok má iné rozmery

Výrobok je z iného materiálu

Výrobok je z iného materiálu

Výrobok je nekvalitný

Výrobok je nekvalitný

Iný dôvod..................................................

Iný dôvod..................................................

V prípade, že bola objednávka zaplatená prostredníctvom bankového prevodu, platobnej karty alebo služby PayPal,
finančné prostriedky Vám budú vrátené totožným spôsobom platby.
Ak ste za objednávku platili priamo pri odbere tovaru, uveďte, prosím, číslo účtu, na ktorý majú byť vrátené prostriedky:

Môžeme niečo zlepšiť? Napíšte nám Váš názor!

Prehlasujem, že som si vedomý, že odstúpením od zmluvy ponesiem náklady spojené s vrátením tovaru spoločnosti Westwing,
ktorá nie je povinná tieto náklady uhradiť. Výška nákladov závisí od vybraného spôsobu dopravy/prepravcu.
Zaväzujem sa vrátiť tovar, ktorý je predmetom uvedenej kúpnej zmluvy, najneskôr do 14 dní od dátumu odoslania oznámenia
o odstúpení od zmluvy spoločnosti Westwing.
..............................................
(dátum a podpis klienta)
Westwing Home & Living Poland Sp. z o.o., so sídlom vo Varšave, ul. Twarda 18, 00-105, www.westwing.sk,
zapísaná v Obchodnom registri na Obvodnom súde vo Varšave pod spisovou značkou 0000397077.

