
 

• Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży wymienionych w niniejszym dokumencie rzeczy.

• Oświadczam, że zwracane produkty nie były użytkowane w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Nie natąpiło 
zmniejszenie wartości rz eczy i nadają się one do ponownej sprzedaży bez obniżenia ceny sprzedaży. W innym wypadku jestem świadomy możliwości obniżenia
kwoty zwrotu przez sklep.
• Zwrot odeślę na własny koszt pod wskazany na niniejszym dokumencie adres i nie może to być przesyłka za pobraniem. W przypadku wysyłki zwrotu za pobr

aniem,sklep ma prawo nie odebrać tej przesyłki.

• Zwrot środków na konto bankowe jest realizowany do 14 dni od momentu otrzymania paczki z towarem oraz wypełnionym Dokumentem Zwrotu przez sklep
• Jestem świadomy, że w przypadku zwrotu dostarczonego po terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłem od umowy, sklep może odmówić zwrotu wpłaty i ode

słać ponownie przesyłkę na mój koszt.

• Zapoznałem się ze szeczgółami zwrotów w zakładce "Odstąpienie od umowy" na Mi-Store.pl
• Zwrot zestawów oraz zestawów promocyjnych odbywa się tylko w całości. Zwrot jedynie części zestawu jest podstawą do wykonania zwrotu z potrąceniem części 
kwoty ustalonej przez sklep

Sprzedawca

GG Stores Sp. z o.o. sp.k.

Królowej Jadwigi 98

30-209 Kraków (Polska)

Sposób zwrotu towarów i forma zwrotu należności

Forma zwrotu należności:

Przelew

Sposób zwrotu towarów:

Wyślę samodzielnie i samodzielnie opłacę przesyłkę

Uwagi do zwrotu:

Nabywca

Wybieram zwrot kwoty w formie przelewu bankowego na konto:

___________________________________________________________ 
Zobowiązuję się do samodzielnego nadania paczki wraz z poniesieniem 
wszystkich kosztów związanych z dostarczeniem zwrotu do punktu 
obługi zwrotu.

Adres punktu obsługi zwrotu

Przesyłkę zaadresuj do:

DZIAŁ ZWROTÓW - Mi-Store.pl 

Królowej Jadwigi 98, 30-209 Kraków 

Tel: 575 228 666

E-mail: sklep@mi-store.pl

*Produkty zwróć dowolnym kurierem

Ilość Wartość Nazwa towaru

Cena jednostkowa brutto

Zapoznałem się i zgadzam się z treścią niniejszego dokumentu.

Podpis klienta

Suma

Imię i nazwisko: _____________________________________________

Adres:_____________________________________________________ 

E-Mail:  ___________________________________________________ 

Telefon: ___________________________________________________

Towary do zwrotu

Numer Zamówienia:______________________
lub
Dowód zakupu: __________________________
numer dokumentu sprzedaży rozpoczynający się od  PA lub FS

Dokument zwrotu
 zamówienia internetowego

Zwróć przez Paczkomat InPost 
bez drukowania etykiety

Wygeneruj kod zwrotu na
SzybkieZwroty.pl/Mi_Store_pl
lub w aplikacji InPost Mobile

*Usługa zwrotu przez paczkomat kosztuje 
10.00zł - kwota zostanie odjęta od kwoty 
zwrotu




