ZAKOUPENÝ VÝROBEK VRAŤTE, PROSÍM, NA ADRESU:

FO RM U L ÁŘ P R O VRÁCEN Í Z B O Ž Í

Westwing Home & Living - Magazyn
Parzniew Logistics Center 1
ul. Sw. Tomasza 4
05-808 Parzniew, Polsko

(PROHLÁŠENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ NA DÁLKU)

Formulář je třeba vytisknout, vyplnit, čitelně podepsat
a vložit do balíku spolu s vráceným zbožím.
JMÉNO
A PŘÍJMENÍ
ČÍSLO
OBJEDNÁVKY

#1

ČÍSLO
OBJEDNÁVKY

#2

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy uzavřené na dálku dne _ _ - _ _ - _ _ _ _ se společností Westwing Home & Living
Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě. Odstoupení od smlouvy se týká tohoto zboží:
NÁZEV
VÝROBKU/
Č. VÝROBKU

DŮVOD
VRÁCENÍ

NÁZEV
VÝROBKU/
Č. VÝROBKU

Výrobek je poškozený
Byl dodán nesprávný výrobek

DŮVOD
VRÁCENÍ

Výrobek je poškozený
Byl dodán nesprávný výrobek

Výrobek má jinou barvu

Výrobek má jinou barvu

Výrobek má jiný rozměr

Výrobek má jiný rozměr

Nelíbí se mi materiál výrobku

Nelíbí se mi materiál výrobku

Výrobek je nekvalitní

Výrobek je nekvalitní

Jiný důvod..................................................

Jiný důvod..................................................

Jestliže byla objednávka zaplacena platební kartou, převodem na účet nebo prostřednictvím servisu PayPal a PayU, budou peníze
vráceny analogicky stejnou cestou.
Jestliže byla objednávka uhrazena při převzetí, vypište, prosím, číslo bankovního účtu, na který máme vrátit peníze.

Můžeme ještě něco napravit? Napište nám svůj názor na Westwing.

Prohlašuji, že vím, že odstoupením od smlouvy ponesu přímé náklady spojené s vrácením zboží, které závisí na mnou zvoleném
způsobu dopravy/dopravci. Prodávající tzn. Westwing není povinen tyto náklady uhradit.
Potvrzuji, že zboží bude vráceno v zákonné lhůtě nejpozději do 14 kalendářních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy.

..............................................
(datum a podpis klienta)
Westwing Home & Living Poland Sp. z o.o., se sídlem ve Varšavě, ul. Twarda 18, www.westwing.cz, obchodující pod značkou Westwing Home & Living,
zapsaná v Obchodním rejstříku u Obvodního soudu ve Varšavě, XII. hospodářské oddělení, pod spisovou značkou 397077.

