
FORMULARZ ZWROTU TOWARU

OŚWIADCZAM, ŻE ODSTĘPUJĘ OD UMOWY SPRZEDAŻY ZAWARTEJ DNIA:

NUMER ZAMÓWIENIA:

IMIĘ I NAZWISKO:

ADRES:

EMAIL:

TELEFON:

DATA ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

_ _ _ _ _ _

Zawarte poniżej zasady zwrotów stosuje się do Konsumenta, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta 

będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby 

charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży 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 nas 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.

Proszę odesłać lub przekazać nam zwracaną rzecz na adres: 

Lambfield, Centrum Giant, ul. Bolesława Krzywoustego 68, 61-144 Poznań 
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 za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i 

funkcjonowania rzeczy.

Rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane wg specyfikacji Klienta nie podlegają zwrotowi.  

Wiecej informacji na www.lambfield.com/webpage/zwroty-towaru.html

JEŚLI ZAPŁATA BYŁA DOKONANA PRZELEWEM BANKOWYM LUB ZA POBRANIEM UZUPEŁNIJ NR KONTA, NA KTÓRE ZOSTANĄ ZWRÓCONE ŚRODKI.

W PRZYPADKU DOKONANIA PŁATNOŚCI PRZEZ PRZELEWY24.PL ZWROT NASTĄPI ZA POŚREDNICTWEM TEGO SERWISU.

lp nazwa produktu ilość




