Serdecznie dziękujemy…
… za wybór bamadoo.pl – sklepu dla mamy i dziecka! Państwa zakupy w naszym sklepie są bardzo ważne, dzięki Wam stale poszerzamy
ofertę o kolejne wyjątkowe produkty dla Was i Waszych dzieci, poszukujemy oryginalnych marek, podnosimy jakość naszych usług aby
zaoferować Wam więcej, lepiej i szybciej niż inni! Jako jeden z niewielu sklepów internetowych całą ofertę posiadamy u siebie, dlatego
gwarantujemy ekspresowe przesyłki i dostępność produktów. Zapraszamy do odwiedzania naszego showroomu w Warszawie – wszystkie
produkty obejrzycie i kupicie także na miejscu. Zaglądajcie do nas na www.bamadoo.pl , Facebook, Instagram, Twitter... Zapiszcie się do
naszego newslettera (jeśli jeszcze tego nie zrobiliście) aby otrzymywać informacje o akcjach promocyjnych i zarejestrujcie się na naszej
stronie aby otrzymać stały rabat (szczegóły programu lojalnościowego na www.bamadoo.pl). Mamy nadzieję, że Państwa zakupy okażą się
pomyślne, a rozpakowanie i otrzymanie produktów to zawsze przyjemne doświadczenie. Jesteśmy nastawieni pro-konsumencko dlatego jeśli
chcieliby Państwo zwrócić, wymienić lub zareklamować kupiony towar prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, a dla
ułatwienia sugerujemy skorzystanie z niniejszego formularza. Pozdrawiamy serdecznie, zespół sklepu bamadoo.pl ! : )
INFORMACJA DLA KONSUMENTA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ
NA ODLEGŁOŚĆ opracowana na podstawie załącznika numer 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.)
Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od
dnia, w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w
fizyczne posiadanie towarów. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą nas Państwo poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu
od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru
formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo
informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, bez
zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa
do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte
w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu
otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej. Proszę odesłać
lub przekazać nam towary lub, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo
o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towary przed upływem terminu 14 dni. Nie ponosimy kosztu
zwrotu towarów. Odpowiadają Państwo za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż było
to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.
Wzór formularza odstąpienia od umowy ( zwrotu / wymiany / zgłoszenia reklamacji* )
Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących towarów/o świadczenie następującej usługi*
Adresat (adres, na który należy kierować zwroty do naszego sklepu)

Bamadoo.pl – Sklep dla Mamy i Dziecka ul. Tkaczy 7, 01346 Warszawa, sklep@bamadoo.pl

Numer zamówienia w sklepie bamadoo.pl
Data odbioru / dostawy (wejście w fizyczne posiadanie towarów)
Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w
wersji papierowej) oraz data
Nazwa produktu
Zwrot
Wymiana
Reklamacja
(x)
(x)
(x)

Powód
zwrotu/wymiany/reklamacji*
(podanie nie jest obowiązkowe)

Na jakie produkty
chcą Państwo
wymienić?

W przypadku dokonania płatności za pośrednictwem systemów PayU, DotPay, PayPal płatność zostanie zwrócona w ten sam sposób, w
innym przypadku pamiętaj o podaniu poprawnego numeru konta, musi się on składać z 26 cyfr – sprawdź.

_ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

*Niepotrzebne skreślić
Twoje zamówienie specjalnie dla Ciebie przygotowała i sprawdziła:

