
Data wypełnienia .........................................

Lemonbike.eu Gabriela Fabian
ul. Armii Krajowej 5, 44-120 Pyskowice

Adres magazynów do zwrotu:
41-710 Ruda Śląska
ul. 1 maja 276

OŚWIADCZENIEO ODSTĄPIENIUOD UMOWYSPRZEDAŻY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży zawartej na odległość,
zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)

Imię i nazwisko Kupującego: .......................................................................................

Adres e-mail: ...............................................................................................................

Numer zamówienia / dokumentu sprzedaży: ...............................................................

Zwrot środków nastąpi na wskazany numer konta lub za pośrednictwem wybranej
platformy płatności (Payu, Paypal). Prosimy o wypełnienie poniższych danych do
przelewu zwrotnego za pośrednictwem przelewu bankowego:

Nazwa banku: .............................................................................................................

Numer rachunku bankowego (numer musi zawierać 26 cyfr):

.....................................................................................................................................

....................................................
(podpis Kupującego)

Prosimy o dołączenie oświadczenia do przesyłki zwrotnej wraz z Towarem
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Informacje o odstąpieniu od umowy sprzedaży

Informujemy, że Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14
dni bez podania przyczyny. Termin wygasa po upływie 14 dni od momentu wejścia w
posiadanie rzeczy (otrzymania przesyłki).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy odesłać zwracany Towar do
Sprzedawcy wraz z oświadczeniem odstąpienia od umowy (można skorzystać z
udostępnionego wzoru) lub uprzednio poinformować Sprzedawcę listownie lub na
adres e-mail info@evanlite.com wraz z przesłaniem oświadczenia odstąpienia od
umowy.

Adres zwrotów: Lemonbike.eu, 41-710 Ruda Śląska, 1 maja 276.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedawca zwróci Kupującemu
otrzymane koszty w czasie 14 dni od otrzymania informacji o zwrocie Towaru.
Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania
zwracanego Towaru.

Zwrot płatności zostanie zrealizowany na wskazany numer konta lub za
pośrednictwem platformy płatności, która została użyta do opłacenia zamówienia
(np. Paypal, Payu).

W przypadku zwrotu Towaru celem odstąpienia od umowy sprzedaży, zgodnie z
obowiązującym prawem, Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie
wartości Towaru, wynikającej z jego korzystania w sposób wykraczający poza
oględziny produktu, pozwalające stwierdzić cechy Towaru - czyli działania
eksploatacyjne wykraczające poza wizualne oględziny produktu w sklepie
stacjonarnym, naruszające stan Towaru określonego jako nowy i nieużywany

Kupujący ponosi bezpośredni koszt zwrotu Towaru w wysokości opłaty za nadanie
przesyłki z Towarem lub innym wybranym środkiem transportu.
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