
Dane sprzedawcy: PASI-KONIK S.C. Aleksandra Fertacz, Ryszard Fertacz
 ul. Ładna 23, 03-629 Warszawa,  NIP 5213633654, Regon 146207328

email:   internet@pasi-konik.pl  , tel. 603988824

Formularz wymiany

Masz 14 dni od momentu otrzymania zamoówienia, aby poinformowaćó nas o ćhęći jego wymiany. Aby dokonaćó wymiany
wypełnij ponizższy formularz lub formularz, ktoóry otrzymałesó w paćzće i odesólij go wraz z produktem/ami do naszego sklepu.

Będziemy wdzięczni za załączenie dowodu zakupu lub jego kopię do odsyłanych towarów. 

data: _______________________________ nr zamówienia: ___________________________

imię i nazwisko: ____________________________________________________________________________________________________________________________

e-mail: _________________________________________________________________________________________ telefon: ____________________________________

Odsyłam poniższy towar (nazwa, model, rozmiar, kolor, cena):

1. _______________________________________________________________________________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________________________________________________________________________

Chcę wymienić na towar (nazwa, model, rozmiar, kolor, cena):

1. _______________________________________________________________________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________________________________________________________________________

W przypadku różnicy ceny na twoją korzyść bardzo prosimy o podanie numeru rachunku bankowego na który dokonamy
zwrotu nadpłaty:

Nr rachunku bankowego:   __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __

___________________________

czytelny podpis klienta

W przypadku różnicy ceny na naszą korzyść poinformujemy Państwa o koniecznej dopłacie w momencie otrzymania Państwa
paczki i wprowadzeniu nowego zamówienia do systemu. W momencie wymiany na produkty, których obecnie nie mamy na
magazynie należy się liczyć z okresem oczekiwania takim jaki jest podany przy zamawianym produkcie na stronie naszego
sklepu. Niezależnie od wartości wymienionych produktów, przesyłkę otrzymacie Państwo gratis (dotyczy tylko pierwszej

wymiany). Paczkę ze zwracanymi produktami wysyłacie Państwo na nasz koszt. 

paczki   prosimy kierować na adres: 

SKLEP JEŹDZIECKI PASI-KONIK
UL. ŁADNA 23, 03-629 WARSZAWA, tel. 603988824

Niniejszy formularz wymiany jest jedynie przykładowy. Dotyczy dobrowolnej wymiany oferowanej przez Sprzedawcę i nie
narusza praw konsumenta, w szczególności prawa do złożenia reklamacji oraz prawa do odstąpienia od umowy bez podania

przyczyny. Podane w nim dane zostaną wykorzystane jedynie do przeprowadzenia wymiany (zwrotu i wysyłki nowych
produktów) i nie zostaną przekazane podmiotom trzecim innym niż w celu wykonania powyższej usługi. 
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