CHCESZ ODESŁAĆ
PRODUKT?
BESMART DESIGN sp. z o.o.
ul. Wyspiańskiego 2/6
01-577 Warszawa
NIP: 525-260-13-22
REGON: 360174758
kontakt@besmartdesign.com

1. NAPISZ NAM MAILA, ŻE REZYGNUJESZ
Z PRODUKTU: KONTAKT@BESMARTDESIGN.COM
2. WYPEŁNIJ FORMULARZ DOT. ODSTAPIENIA
OD UMOWY
3. ZAŁĄCZ GO DO PACZKI I WYSLIJ NA ADRES:
SŁOMIŃSKIEGO 1 LOK. 33, 00-204 WARSZAWA
tel. 507952536

Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego
Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko
w przypadku chęci odstąpienia od umowy

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
DATA Z AWAR CI A U MOWY
IM IĘ I N AZW I S KO KO N S U ME NTA
AD R E S KO N S U ME NTA
NINIEJSZYM INFORMUJĘ O MOIM
ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY
NASTĘPUJĄCYCH RZECZY

NUMER KONTA DO ZWROTU PIENIĘDZY
KWOTA Z WR OT U

P OD P I S KON S U M E NTA
(Tylko, jeżeli oświadczenie
jest wysyłane pocztą tradycyjną, pisemnie)

Prawo odstąpienia od umowy
1. Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez
podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. 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.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo
poinformować BESMART FASHION sp. z o.o., ul. Wyspiańskiego
2/6, 01-577 Warszawa, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład
pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od
umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. 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 na adres email: kontakt@besmartdesign.com.
6. 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

DATA

niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas),
niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia,
w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zastrzegamy, że
możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania,
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej
transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych dodatkowych opłat w związku z tym zwrotem.
8. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: BESMART
DESIGN sp. z o.o., ul. Słomińskiego 1 lok. 33, 00-204 Warszawa,
niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia,
w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej
umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed
upływem terminu 14 dni.
9. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, tj. odesłania jej do sklepu beSmart.
10. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy
wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

