Dziękujemy za zakupy w sklepie FemmiShu – Małe Buty Damskie
Informacje dla Klientów:
Sklep internetowy FemmiShu działający pod adresem www.femmishu.pl prowadzony jest przez firmę:
FEMMISHU Tomasz Maciejewski, ul. Partyzantów 13 i, 05-850 Ożarów Mazowiecki.
posiadającą NIP: 522 275 35 82, REGON: 142742065

WYMIANA TOWARU
Buty można wymienić na każde inne aktualnie dostępne na stronie sklepu. O chęci wymiany należy poinformować firmę na piśmie najlepiej wysyłając informację na adres
mailowy podany na stronie sklepu w ciągu 14 dni, licząc od dnia otrzymania towaru. Następnie dokonać zakupu wybranej pary na stronie sklepu, a w miejscu na komentarz
w formularzu zamówienia wpisać słowo „WYMIANA”. W ten sposób rezerwujecie sobie Państwo produkt na wymianę. Ewentualna różnica w cenie towaru powinna zostać
rozliczona poprzez wpłatę na rachunek bankowy firmy różnicy w cenie i kosztów przesyłki. W przypadku wymiany na obuwie tańsze, różnica w cenie minus koszt wysyłki
zostanie przelana na podany numer konta bankowego.
Prosimy odesłać obuwie w oryginalnym opakowaniu, wraz z dowodem zakupu i wypełnionym poniższym formularzem na adres:

Joanna Maciejewska
ul. Partyzantów 13i
05-850 Ożarów Mazowiecki
Adres Konsumenta: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Numer konta bankowego:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numer telefonu Konsumenta:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres email Konsumenta:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PODPIS KLIENTA……………………………………………………………..
ZWROT – prawo odstąpienia od umowy

Ja …………………………………………………………………………………………………………….. oświadczam, że odstępuję od umowy kupna/sprzedaży zawartej

z firmą Femmishu Tomasz

Maciejewski NIP: 522 275 35 82, i zwracam następujące produkty:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
POWÓD (bardzo prosimy o podanie przyczyny aby w przyszłości unikać podobnych sytuacji) …………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres Konsumenta:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numer konta bankowego:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numer telefonu Konsumenta:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres email Konsumenta:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od zawartej umowy kupna sprzedaży z Femmishu Tomasz Maciejewski, bez podania przyczyny w terminie 14 dni, licząc od dnia
otrzymania towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować firmę Femmishu Tomasz Maciejewski wysyłając oświadczenie na piśmie.
Rekomendujemy skorzystanie z powyższego oświadczenia, wypełniając je i odsyłając razem ze zwracanym towarem na poniższy adres:

Joanna Maciejewska
ul. Partyzantów 13i
05-850 Ożarów Mazowiecki
Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu poinformowania nas o odstąpieniu od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy w terminie 14 dni (koszt najtańszej przesyłki
oferowany przez nas w sklepie).
Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformowaliście nas Państwo o odstąpieniu od umowy, dokonamy zwrotu płatności w taki sam sposób w jaki Państwo
opłacili zamówienie. W przypadku zgody na zwrot należności na konto bankowe prosimy o wpisanie numeru konta w powyższym formularzu. Nie ponoszą Państwo żadnych
opłat w związku z tym zwrotem.
Prosimy odesłać obuwie w oryginalnym opakowaniu, wraz z dowodem zakupu i wypełnionym formularzem.

PODPIS KLIENTA……………………………………………………………..

FemmiShu – wyjątkowy sklep dla wyjątkowych kobiet….

