
TERG S.A. ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, INFOLINIA: 22 122 33 00, fax. +48 (67) 350 61 61 / (67) 264 29 80, sklep@avans.pl, 
www.avans.pl, NIP: 767-10-04-218, REGON: 570217011, KRS: 0000427063, kapitał zakładowy: 38 250 000,00 PLN, nr konta: PKO BP S.A. 20 1020 3844 0000 1102 0006 7918

PROSIMY DOŁĄCZYĆ WYPEŁNIONE OŚWADCZENIE 
DO PRZESYŁKI ZWRACANEGO TOWARU

1. Zwrot płatności nastąpi po dostarczeniu towaru (w przypadku zwrotu towaru), stanowiącego przedmiot zwrotu, na nasz adres.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży prosimy wysyłać na ww. adres zwrotu, wraz z kompletnym towarem, będącym przedmiotem zwrotu.
3. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem.

Spółka TERG S.A. informuje, że na podstawie art. 34 ust. 4 ustawy o prawach konsumenta z dnia 
30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz  par. 9 ust.10  Regulaminu Sklepu Sprzedawca uprawniony 
jest do obciążenia Kupującego z tytułu zmniejszenia wartości towaru będącego wynikiem korzystania 
z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania 
towaru.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

WZÓR DOKUMENTU

Informuję o odstąpieniu od Umowy sprzedaży poniższych towarów/usług dodatkowych, zakupionych w sklepie internetowym
www.avans.pl:

Ilość Opis towaru / usługi

ADRES ZWROTU

TERG S.A.
Centrum Dystrybucji Łódź
ul. Zakładowa 90/92, (brama „C”)
92-402 Łódź

Infolinia: 22 122 33 00
ezwrot@avans.pl

Nr zamówienia:

Imię:

Nazwisko:

Ulica:*

Miejscowość:*

Kod:*

Telefon:*

E-mail:*

Miejscowość Data

ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

WZÓR DOKUMENTU

Podpis Konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

*Nie musisz wypełniać pól na dane adresowe i kontaktowe, jeśli nie różnią się od danych podanych w złożonym zamówieniu.

Jeśli chcesz otrzymać zwrot płatności za zamówienie na rachunek bankowy, wpisz jego numer w poniższe pola.
Podanie numeru rachunku nie jest obowiązkowe, ale pozwoli nam jeszcze szybciej zwrócić Ci pieniądze
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