Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy
(pouczenie o odstąpieniu od umowy)
Prawo odstąpienia od umowy.
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
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:
VRIK Wierzgoń Krzysztof - Wierzgoń Remigiusz
Spółka Cywilna,
os. Dąbrówki 1A,
44-286 Wodzisław Śląski
kontakt@reZigiusz.pl
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane
pocztą wraz z towarem).
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.
Skutki 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 14 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. 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
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz 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.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
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.

Wzór formularza odstąpienia od umowy sprzedaży
(formularz ten należy wypełnić i odesłać w przypadku chęci odstąpienia od umowy lub wymiany towaru)
Adresat:
VRIK Wierzgoń Krzysztof - Wierzgoń Remigiusz Spółka Cywilna,
os. Dąbrówki 1A,
44-286 Wodzisław Śląski
kontakt@reZigiusz.pl
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
Lp.

Nazwa i symbol produktu

Ilość

Numer zamówienia:………………………………………………………………………………….…………………………………..……………
Numer faktury Vat: …………………………………………………………………………………….……………………......................…...
( do pobrania z panelu klienta)
Imię i nazwisko konsumenta: ………………………………………………………………………………..…………………………….......
Adres konsumenta:…………………………………………………………………………………………..………….………………….…….……
………………………………………………………………………....……………………………………………………………………………….………..
Data otrzymania zamówionego towaru: ……………………………………………….………………………………………..…….....
Proszę o zwrot należności na konto bankowe nr:

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
(Płatności za pośrednictwem PayU i PayPal zostaną zwrócone automatycznie na konto, z którego zostały
dokonane.)
Oświadczam, że zwracam towar nieużywany, czysty, pozbawiony zapachów np. perfum,
papierosów itp., uszkodzeń, posiadający nieodcięte metki. Do odsyłanego towaru dołączam niniejszy
formularz wraz z fakturą Vat (pobraną z panelu klienta).
Równowartość ceny zwracanego towaru zostanie klientowi zwrócona w ciągu 14 dni roboczych od
momentu otrzymania przez Sklep niniejszej przesyłki.
…………………………………………………..……
Data i podpis konsumenta

WAŻNE!!! Proszę zapoznać się z poniższymi informacjami!

ZWROT/WYMIANA
Drogi Kliencie,
Pewnie zauważyłeś, że mój sklep się zmienił. Wraz z Ekipą dokładamy
wszelkich starań, żeby zakupy w sklepie ReZi Style były dla Ciebie przyjemnością.
Cały czas pracujemy nad tym, aby utrzymywać wysoki poziom świadczonych
przez nas usług oraz aby nasze produkty cechowała niezmiennie wysoka jakość!
Wybierając któryś z produktów marki ReZi Style otrzymujesz egzemplarz
przygotowany specjalnie dla Ciebie przez grupę ludzi, którzy wkładają w to wiele
wysiłku i całe swoje serce.
Wiele procesów uległo zmianie, w związku z tym ważne jest abyś zapoznał się
dokładnie z informacjami zawartymi w tym formularzu. Nie ważne czy jest to
Twój pierwszy, czy kolejny zakup, informacje te pozwolą nam wspólnie łatwo
przejść m. in. przez proces wymiany/ zwrotu/ reklamacji oraz ułatwią Tobie
kontakt z nami.
Dziękuję za zaufanie okazane mojej marce!

Procedura wymiany uległa zmianie! Aby wymienić produkt należy najpierw zwrócić
zamówiony towar (formularz odstąpienia od umowy), a następnie złożyć nowe
zamówienie.
Zwrotu produktów możesz dokonać, bez podania przyczyny, w przeciągu 14 dni od
otrzymania przesyłki, wysyłając produkty wraz z wypełnionym formularzem odstąpienia
od umowy oraz fakturą VAT. Nie zapomnij o podaniu numeru rachunku bankowego, na
który mają zostać zwrócone środki (w przypadku płatności za pobraniem)!
Zwracane produkty odeślij na adres:
VRIK S.C., os. Dąbrówki 1A, 44-286 Wodzisław Śląski
Zwróć szczególną uwagę aby produkty nie nosiły śladów użytkowania (dymu
papierosowego, perfum, śladów makijażu itd.). Takie produkty zostaną przez nas
zwrócone!

REKLAMACJE
W celu zgłoszenia reklamacji odeślij produkt wraz z pobranym ze strony sklepu i
wypełnionym formularzem reklamacji oraz potwierdzeniem zakupu na adres:
VRIK S.C., os. Dąbrówki 1A, 44-286 Wodzisław Śląski
Reklamacja zostanie przez nas rozpatrzona w terminie do 14 dni roboczych licząc od dnia
otrzymania reklamowanego produktu wraz z opisem przyczyny reklamacji i żądaniem
Klienta. W przypadku, gdy uznamy reklamację za niezasadną produkt zostanie odesłany
do Ciebie wraz z opisem wyjaśniającym nieuwzględnienie Reklamacji. W przypadku
uwzględnienia reklamacji skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia czy produkt ma
zostać wymieniony, czy mamy dokonać zwrotu środków na Twoje konto.

W przypadku pytań śmiało pisz na adres: kontakt@rezigiusz.pl
Moja Ekipa zajmie się Twoją sprawą najszybciej, jak to będzie możliwe!

