...........................................................
imię i nazwisko

...............................................
miejscowość, data

...........................................................
...........................................................
adres
.......................................
telefon
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Oświadczam, że zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr
22, poz.271) odstępuję od umowy zakupu produktu:
................................................................................................................................................................
(nazwa dzieła, autor, rok wydania)
zawartej dnia ..........................................................................................................................................
Proszę o zwrot kwoty ..........................zł ............ gr (wartość towaru bez kosztów dostawy)
słownie:..................................................................................................................................................
na konto bankowe nr:..............................................................................................................................
prowadzone w banku:.............................................................................................................................
dane rachunku (imię i nazwisko właściciela):……………………………………………………………………………………….
Towar otrzymany dnia ......................................, zwracam w stanie niezmienionym, niezniszczonym i
nie budzącym wątpliwości odnośnie jego autentyczności. Do przesyłki dołączam wszelkie otrzymane
wraz z dziełem zaświadczenia, certyfikaty, warunki użytkowania, itp.
.......................................
podpis
Kupujący nie ma obowiązku podania przyczyny odstąpienia od umowy, staramy się być coraz lepsi,
a do tego niezbędne są opinie naszych Klientów.
Dlatego w trosce o jakość naszego serwisu zwracamy się z prośbą o podanie powodu zwrotu towaru:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Uwaga: nie zwracamy kosztów przesyłki prac do Kupującego. Gwarantujemy za to darmowy
jednorazowy zwrot danego zamówienia, umożliwiając w ten sposób wybór dzieła, które spełnia
wszystkie oczekiwania naszych Klientów  Zamówienie może zostać zwrócone w całości lub części, np.
wybrane dzieła.
O zwrocie dzieła należy nas poinformować, wysyłając maila na adres biuro@limitededition.pl.
Darmowego zwrotu należy dokonać za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS, w ciągu 14 dni roboczych
od dnia zakupu dzieła. Wystarczy zadzwonić pod numer telefonu: 502 381 176 lub napisać na adres
biuro@limitededition.pl podając najdogodniejsze dni/ godziny odbioru a my zamówimy kuriera. Klient
ma również prawo skorzystania z własnych rozwiązań transportowych. W takim przypadku Galeria
Limited Edition prosi o wcześniejsze powiadomienie o sposobie zwrotu dzieła oraz wysłanie go na
adres:
Limited Edition, Iwona Staroszczyk
ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
Zwrot kosztów za zwrócone dzieło Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu
numer rachunku bankowego w przeciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania
zwróconego produktu pod warunkiem, że stan dzieła nie będzie odbiegał od pierwotnego.
Warunkiem otrzymania zwrotu jest przesłanie podpisanego formularza.
Dziękujemy 
Limited Edition

