
FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Celem   skorzystania  z  prawa  odstąpienia  od  umowy,  Konsument  musi  poinformować
Martom  sp.  z  o.o.  ,  o  swojej  decyzji  o  odstąpieniu  od  umowy  w  drodze  oświadczenia
mailowo  przez  e-mail  wysłany  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  na  adres:
hurtownia@martom-sklep.pl lub pisemnie pismem wysłanym pocztą na adres:
Martom sp. z o.o.
ul. Objazdowa 35, 65-001 Zielona Góra
z dopiskiem „Odstąpienie”.

Mogą Państwo skorzystać z poniższego 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.

Adresat do zwrotu towaru w przypadku odstąpienia:
Martom sp. z o.o.
ul. Objazdowa 35, 65-001 Zielona Góra
e-mail: e-mail: hurtownia@martom-sklep.pl
telefon 688880511

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY
(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku woli odstąpienia od umowy)

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących towarów (*) 

Lp. Nazwa Symbol /rozmiar Ilość Cena jednostkowa brutto

1.     

2.     

3.     

4.
 

   

5.     

Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)                                                                                                                                                                                                ______________

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Adres konsumenta(-ów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  _ 
     



DANE DO PRZELEWU/PRZEKAZU W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY
IMIĘ I NAZWISKO:________________________________________________________________
ADRES:___________________________________________________________________________

NR KONTA i NAZWA BANKU:_____________________________________________________

NAZWA BANKU:_________________________________________________________________

                                                                                                Podpis konsumenta(-ów)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:                                                                                                                                                                                               
(*) Niepotrzebne skreślić.

Informacje o zwrocie
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały
przez Konsumenta użyte w pierwotnej  transakcji,  chyba że wyraźnie zgodził  się  na inne
rozwiązanie; w każdym przypadku nie ponoszą Państwo żadnych opłat w związku z tym
zwrotem  oprócz  bezpośrednich  kosztów  zwrotu  rzeczy  (koszty  przesyłki,  dostarczenia
towaru).

Możemy wstrzymać się  ze  zwrotem płatności  do  czasu otrzymania  rzeczy lub do  czasu
dostarczenia  nam  dowodu  jej  odesłania,  w  zależności  od  tego,  które  zdarzenie  nastąpi
wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14
dni od dnia, w którym Konsument poinformował nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest
zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres:
Martom sp. z o.o.
ul. Objazdowa 35, 65-001 Zielona Góra
z dopiskiem „Odstąpienie”.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z
niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
rzeczy.


