…………………, data………………
Imię i nazwisko Klienta …………………………
Adres ……………….……………………………….
Telefon……………………………………………….
E-mail………………………………………………..
Nr zamówienia…………………………………..
Nazwa towaru…………………………………….
JYSK Sp. z o. o.
ul. Meteorytowa 13
80-299 Gdańsk
Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów
oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)
odstępuję od umowy sprzedaży zawartej dnia......................... ze spółką JYSK Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Meteorytowej 13 (kod pocztowy 80-299), wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 36908, NIP 586-20-16-763, o kapitale
zakładowym 85.003.428,60 zł.
Proszę o zwrot kwoty za zakupiony towar na rachunek bankowy*
nr........................................................................................................................
Imię i nazwisko oraz adres właściciela rachunku.......... .......... .......... .......... ..........
Lub przekazem pocztowym, dane do przekazu*:
Imię i nazwisko ……….………………………
Adres ……………….……………………………….
Zwracam towar w stanie niezmienionym.

________________
podpis Klienta
* Klient wskazuje numer rachunku bankowego w razie, gdy za towar zapłacił za pobraniem

Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na
piśmie w ciągu 10 dni od dnia wydania Towaru. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego
upływem.
Oświadczenia o zwrocie Towarów zamawianych w Sklepie Internetowym mogą być składane na piśmie (na adres: JYSK Sp. z
o. o., ul. Duńska 22, 97 – 500 Radomsko) lub za pomocą poczty elektronicznej {adres e –mail: e-sklep@jysk.com} lub
osobiście w którymkolwiek sklepie JYSK na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Towar należy przesłać na adres: JYSK Sp. z o. o.,
ul. Duńska 22, 97 – 500 Radomsko lub dostarczyć na adres któregokolwiek sklepu JYSK na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
wraz z fakturą VAT lub innym dokumentem potwierdzającym nabycie Towaru w Sklepie Internetowym.

