nr zamówienia:

ADRES SERWISU:

KONTAKT:

ADRES FIRMOWY:

Serwis MeteoPlus
ul. Kamiennogórska 6
58-420 Lubawka

serwis@meteoplus.pl
tel. +48 537 464 762
pn. - pt., 7:00 - 15:00

MeteoPlus
ul. Karkonoska 11/2
58-420 Lubawka

dziękujemy za zakupy zrealizowane w
w sklepie internetowym sklep.meteoplus.pl
Mamy nadzieję, że będziesz zadowolony/a z dokonanego zakupu.
Wraz z przesyłką przekazujemy kilka przydatnych, a zarazem istotnych informacji.

Jesteśmy naprawdę szybcy. W przypadku zamówień złożonych i opłaconych do godziny 12:00

24h

przesyłki nadajemy jeszcze tego samego dnia. Dotyczy towarów z naszego magazynu
wysyłkowego, z deklarowanym czasem realizacji wynoszącym 24 godziny.

Zyskaj darmową wysyłkę. Przy następnych zakupach pamiętaj, że już od zamówienia na łączną
FREE

kwotę przekraczająca 350,00 zł brutto możesz skorzystać z prawa do darmowej wysyłki na terenie
całego kraju. Promocja nie dotyczy wysyłek pobraniowych.

Bezpieczna dostawa. Staramy się zabezpieczać wysyłane przedmioty najlepiej jak potrafimy,
pamiętając przy tym o ochronie przyrody, a więc m.in. nienadużywając stosowania sztucznych
wypełniaczy. Co więcej, Twoja wysyłka zawsze jest ubezpiecznona.

Zakupy bez rejestracji. Dbając o Twoją wygodę i szanując Twój czas nie wymagamy rejestracji w
procesie zakupowym. Oczywiście zachęcamy Cię do utworzenia osobistego konta w naszym
sklepie, które ułatwi i przyśpieszy Twoje kolejne zakupy.

Wsparcie specjalistów. Jesteśmy sklepem specjalistycznym od wielu lat działającym w dziedzinie
asortymentu pomiarowego, zarówno tego amatorskiego jak i profesjonalnego. Z tego względu
zawsze możesz liczyć na nasze wsparcie merytoryczne przedzakupowe i pozakupowe.

sprawdź przesyłkę niezwłocznie po jej

Uwaga! otrzymaniu od kuriera lub przy paczkomacie
W celu skutecznego reklamowania usługi spedycyjnej konieczne jest spisanie protokołu szkody. Możesz to teraz
zrobić korzystając z protokołów dostępnych on-line w serwisach przewoźników. Zazwyczaj masz na to do 1
godziny od momentu otrzymania przesyłki, w innym przypadku przewoźnik będzie wymagał udowodnienia, że do
uszkodzenia nie doszło później (po dostawie), co jest praktycznie niewykonalne.

formularz zwrotu / reklamacji towaru
dane kupującego:

- zwracam towar

- reklamuję towar

imię i nazwisko:
adres e-mail:
nr telefonu:
produkt:

opis usterki: (wypełnij w przypadku reklamacji)

ilość:

zanim odeślesz skontaktuj się z serwisem:
Doświadczenie wskazuje, że 70 - 80% nadsyłanych do nas reklamacji wynika z faktu niepełnego
poznania funkcjonowania instrumentu. W zdecydowanej większości z tych przypadków nasi
specjaliści mogą pomóc Ci zdalnie, bez konieczności odsyłania towaru!

numer rachunku bankowego kupującego:
W przypadku zwrotu towaru zakupionego z płatnością przy odbiorze lub w przypadku braku
możliwości naprawy / wymiany reklamowanego produktu, proszę o zwrot pieniędzy na rachunek
bankowy, którego właścicielem jest:

oświadczenia związane ze zwrotem towaru:
Oświadczam, że zgodnie z art. 27 Ustawy „O prawach konsumenta” i Ustawą „Kodeks cywilny”
odstępuję od umowy kupna z dnia:

, a także oświadczam, że w myśl

ww. przepisów przysługuje mi do tego prawo (dot. w szczególności małych przedsiębiorców).
Oświadczam, że zwracany produkt jest kompletny i nie nosi śladów użytkowania innych niż niezbędne do
określenia cech wizualnych (wyglądu) lub funkcjonalności towaru.

dołącz paragon do paczki

.....................................................................................
czytelny podpis klienta

