
Dane konsumenta
Imię

E-mail

Adres - ulica, kod pocztowy, miejscowość

Telefon

RokMiesiąc

Nazwa i dane przedsiębiorcy

DzieńNazwisko

Data

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ilość                 Nazwa           Kod produktu

RokMiesiącDzień

Data odbioru zamówienia

Powód zwrotu
Błąd klienta w zamówieniu

Błąd w opisie oferty

Błąd handlowca

Towar uszkodzony

Nie chcę podawać powodu

Inne (proszę podać więcej szczegółów)

Szczegóły

Wypełniony formularz proszę przesłać do nas na adres e-mail: esklep@e-security.com.pl

Zgodnie z obowiązującym prawem, 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 sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. 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. 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. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do 
czasu otrzymania rzeczy. 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. 

Dane do wysyłki

Numer konta do zwrotu

Gama-Instal
Piotr Jakóbiak
ul. Sienkiewicza 8 / 91
09-100 Płońsk
NIP: 5671741200
email: biuro@gama-instal.pl

E-Security
ul. Lecha 6
03-610 Warszawa
tel.: 22 230 24 61
tel.: 22 618 30 53
email: esklep@e-security.com.pl
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