
Dokument zwrotu/wymiany towaru

.......................
Miejscowość, Data

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej w sklepie internetowym Oregon.pl

*   zgodnie z Art. 30 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827)
** zgodnie z Art. 34 ust 2 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)

Przed wysłaniem towaru na adres  podany powyżej zobowiązuję się poinformować obsługę sklepu 
internetowego Oregon.pl o mojej decyzji zwrotu towaru telefonicznie lub mailowo:

 
 w przeciwnym razie zwrot nie zostanie przyjęty i przesyłka wróci do nadawcy.

zwrot@oregon.pl32 411 07 66

Hortus Adam Bubik
ul. Myśliwska 25, 44-100 Gliwice

Dane do zgłoszenia zwrotu towaru:

Imię i Nazwisko ....................................................................................................................................

Telefon kontaktowy ........................................... Adres e-mail ..............................................................

Nr faktury sprzedaży .................................................... Nr zamówienia ...........................................

Zwrotowi podlega tylko towar nieużywany, oryginalnie zapakowany!

.......................
Podpis osoby zwracającej towar

Wypełnia Oregon.pl

Numer Faktury korygującej.........................................................

Towar przyjąłem na magazyn - Kierownik Magazynu .................................................................................................
Podpis

Poniżej podaję numer mojego konta bankowego do zwrotu środków:

Nazwa towaru Numer katalogowy IlośćLp

Niniejszym informuję o odstępieniu od umowy sprzedaży* i zwracam na własny koszt**  towar zakupiony 
w sklepie internetowym Oregon.pl. na adres:

Jednocześnie  oświadczam, że zostałem poinformowany o wystawieniu  na podane przeze mnie
 dane osobowe - faktury korygującej. Faktura ta zostanie przesłana drogą elektroniczną 

na podany przeze mnie adres mailowy.
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Numer Twojego zamówienia

.............................................

Zwrot zakupionego towaru
Masz 14 dni od daty zakupu  na poinformowanie nas

                                  o zwrocie towaru

Masz kolejne 16 dni na wypełnienie formularza
zwrotu i odesłanie towaru na nasz adres:

Hortus Adam Bubik
ul. Myśliwska 25, 44-100 Gliwice

1

2

3 Po otrzymaniu zwracanego towaru przesyłamy 
środki pieniężne na Państwa konto bankowe

Pamiętaj aby ten formularz umieścić w załączonej kopercie na paczce 
zwrotnej z widocznym dla nas numerem zamówienia!
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