
!!!
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY"!!

……………………………………..…!
!  ! ! !                data !! !    !!!!

Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy wypełnić formularz i odesłać go na adres:!!
PM Rider Mateusz Łada!
ul. Powstańców Śląskich 5!
53-332 Wrocław!!
kontakt:!
telefon: 71 78 33 888/ 660 77 30 39!
mail: sklepinternetowy@pmrider.pl!!
Informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:!!
1. …………………………………………………………………………………. ilość …………………….!
2. …………………………………………………………………………………. ilość …………………….!
3. …………………………………………………………………………………. ilość …………………….!!
Data zamówienia: ……………………………………………………………………………………………!!
Data odbioru towaru: ………………………………………………………………………………………..!!
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………..!!
Adres: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………!!!
Zwrot pieniędzy dokonywany jest na konto wskazane przez zamawiającego:!!
Nazwa banku:………………………………………………………………………………………………….!!
Numer rachunku bankowego:!!

mailto:sklepinternetowy@pmrider.pl


………………………………………… 
numer zwrotu   

FORMULARZ ZWROTU 

Paczkę proszę odesłać na adres: 
PM Rider Mateusz Łada
ul. Powstańców Śląskich 5
53-332 Wrocław

INFORMACJE: 
W ciągu 14 dni od otrzymania produktów można je zwrócić. W celu skorzystania z prawa zwrotu 
należy powiadomić sklep PM Rider o tym fakcie przed upływem wyżej wymienionego okresu. 
Prosimy skontaktować się z naszym pracownikiem - zwroty/reklamacje. 
Nie ponosimy kosztu przesyłki zwrotnej. Koszt przesyłki zwrotnej pokrywany jest przez klienta - 
czyli „Ciebie”. 

1. Zanim odeślesz produkt, prosimy o kontakt z pracownikiem zajmującym się zwrotami i 
reklamacjami ze sklepu internetowego. Prosimy o podanie nazwy artykułu, który będzie 
odsyłany. Dostaniesz od pracownika numer zwrotu, wymagany do odesłania towaru ( należy 
go wpisać w górnym prawym rogu w wykropkowanym miejscu). 

2. Nasz pracownik odpowie na wszystkie pytania związane z odesłaniem towaru jak również 
pomoże wypełnić formularz zwrotu. 

3. Przed wysyłką prosimy zabezpieczyć i spakować towar, tak aby nie został uszkodzony 
podczas transportu. Następnie formularz zwrotu proszę dołączyć do paczki wraz z odsyłanym 
towarem. Adres wysyłki:  

 PM Rider Mateusz Łada 
 ul. Powstańców Śląskich 5 
 53-332 Wrocław 
4. W celu poprawy jakości naszego sklepu prosimy o zaznaczenie z jakiego powodu chcą 

Państwo dokonać zwrotu: 

POWÓD ZWROTU

NAZWA ARTYKUŁU ILOŚĆ NIE PASUJE POMYŁKA PRZY 
ZAMÓWIENIU

ARTYKUŁ    
ZEPSUTY




