BAS-COM.NET
64-514 Pamiątkowo, Lulinek ul.Bukowa 9
NIP:777-156-28-86 REGON:639715508
Numer wpisu do EDG: 007666/10 nadany przez Urząd Miasta i Gminy w Szamotułach
Sklepy internetowe PlanetaBajek.pl i uru.pl
e-mail: kontakt@bas-com.net, Tel. 601-823-097 i 695-207-274

Informacja o prawie odstąpienia od umowy
Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r poz. 827) z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta i ustawą o świadczeniu usług
drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.), Klient będący Konsumentem, ma prawo odstąpić na piśmie od umowy
zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy
Konsument może skorzystać z poniższego formularza odstąpienia od umowy i powinien złożyć je wysyłając na adres: BAS-COM.NET, 64-514
Pamiątkowo, Lulinek ul. Bukowa 9 oraz dokonać zwrotu towaru na adres Sklep PlanetaBajek 64-500 Szamotuły ul. Dworcowa 24.
Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach
zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
- w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze
względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi
rzeczami;
- w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni na podany w oświadczeniu nr konta.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do sklepu.

Formularz oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy
Sprzedawca: BAS-COM.NET, 64-514 Pamiątkowo, Lulinek ul. Bukowa 9
Dane Konsumenta:
Imię i nazwisko, telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numer konta do zwrotu należności …… ………… ………… ………… ………… ………… …………

Data oświadczenia ……………………………….

Produkty zwracane:
Nawa produktu

Cena brutto

Ilość

Wartość brutto

Łączna wartość do zwrotu:

………………………………………………………………………
podpis konsumenta

