FORMULARZ ZWROTU TOWARU
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Mają Państwo prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania
jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po
upływie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki z towarem.

REKLAMACJA TOWARU
Przyczyna reklamacji:

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, prosimy poinformować
nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy listownie, lub
drogą mailową w formie jednoznacznego oświadczenia.
e-mail: info@grabyourmeal.pl
adres do korespondencji: Nameless Anna Wiśniewska
ul. Wrzeciono 50/45, 01-956 Warszawa
Mogą Państwo skorzystać z niniejszego formularza odstąpienia od
umowy, nie jest to jednak obowiązkowe.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy w terminie nie
przekraczającym 14 dni, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od
Państwa płatności, w tym koszty wysyłki
(z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez
Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób
wysyłki oferowany przez nasz sklep).

Reklamacja dotyczy:

W ciągu maksymalnie 14 dni zwrócimy pieniądze na konto podane przez
w formularzu (zazwyczaj odbywa się to jednak znacznie szybciej).
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów
płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji,
chyba że wyrazicie Państwo zgodę na inne rozwiązanie. Z tytułu zmiany
sposobu zwrotu nie zostaną naliczone żadne opłaty.

Numer telefonu:

W przypadku odstąpienia od umowy mają Państwo obowiązek zwrócić
nam zakupiony produkt niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni od
poinformowania nas o odstąpieniu od umowy). Termin jest zachowany
jeśli odeślą Państwo rzecz przed upływem 14 dniowego terminu.
Odsyłany produkt musi być zapakowany. Nie może nosić jakichkolwiek
śladów używania i musi posiadać wszystkie fabryczne opakowania.
Informujemy iż odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy
wynikającej z korzystania z niej w sposób inny niż było to koniecznie do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu.

Imię i nazwisko:
Numer zamówienia:
Adres:
Adres e-mail:

Data zakupu:
Zwrot płatności zostanie dokonany na numer rachunku bankowego,
któego Kupujący dokonał płatności za towar. W przypadku płatności
przekazem pocztowym bądź gotówką przy odbiorze, prosimy o podanie
umeru rachunku bankowego, na który zostanie dokonany zwrot.

Zwracany towar prosimy o wysłanie na adres:
Nameless Anna Wiśniewska
Wrzeciono 50/45
01-956 Warszawa
z dopiskiem “Zwrot”

Właściciel rachunku:
Data:

Ja, niżej podpisany/na, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od
umowy sprzedaży i zwracam następujące rzeczy:
Zwrot płatności zostanie dokonany na numer rachunku bankowego, z
którego została dokonana płatność za towar. W przypadku płatności przy
odbiorze można podać numer rachunku, na który zostanie dokonany
zwrot płatności:
Numer rachunku:

Reklamowany towar prosimy o wysłanie na adres:
Nameless Anna Wiśniewska
Wrzeciono 50/45
01-956 Warszawa
z dopiskiem “Reklamacja”

Dane właściciela rachunku:
Czytelny podpis:

W przypadku problemów lub pytań skontaktuj się z nami:
tel. +48 507 866 663
e-mail: info@grabyourmeal.pl

