Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu HOMEKONCEPT.pl
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ LUB WYMIANA*
DO PARAGONU/FAKTURY VAT* nr __________________________________________________
1.

DANE ZAMAWIAJĄCEGO
DO FAKTURY

DO WYSYŁKI (jeżeli są inne)

Imię i nazwisko
Adres
Telefon/e-mail
Nazwa firmy
NIP
Zwrot należności na rachunek:

2.

NAZWA ZWRACANEGO PROJEKTU
WERSJA: podstawa / lustro*
WARIANT:

PROJEKT:
ZWRACANE PRODUKTY DODATKOWE:
Pakiet Basic
Pakiet Home
Pakiet Premium
Pakiet Premium+
Szczegółowy kosztorys inwestorski
Projekt ogrzewania pompą ciepła
Projekt kominka z płaszczem wodnym
Projekt kotłowni na paliwo stałe
Projekt szamba
3.

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Projekt wentylacji mechanicznej
Projekt wentylacji grawitacyjnej
Projekt instalacji ogrzewania podłogowego
Gotowy projekt ogrodu
Projekt w pdf
Tablica budowy
Dodatkowy egzemplarz projektu
Prenumerata „Ładny Dom”
Dostęp premium do aplikacji Home Profit

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

WYMIANA PROJEKTU NA:
WERSJA: podstawa / lustro*
WARIANT:

PROJEKT:
PRODUKTY DODATKOWE:
Pakiet Basic
Pakiet Home
Pakiet Premium
Pakiet Premium+
Szczegółowy kosztorys inwestorski
Projekt ogrzewania pompą ciepła
Projekt kominka z płaszczem wodnym
Projekt kotłowni na paliwo stałe
Projekt szamba

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Projekt wentylacji mechanicznej
Projekt wentylacji grawitacyjnej
Projekt instalacji ogrzewania podłogowego
Gotowy projekt ogrodu
Projekt w pdf
Tablica budowy
Dodatkowy egzemplarz projektu
Prenumerata „Ładny Dom”
Dostęp premium do aplikacji Home Profit

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

4. INFORMACJE DODATKOWE:
Zwrot możliwy jest pod warunkiem, że Sprzedający otrzyma Towary zabezpieczone hologramem, w idealnym
stanie, nienoszące śladów otwierania, rozszywania, kopiowania itp. Prawo odstąpienia od umowy jest
skuteczne jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący złoży Sprzedającemu na piśmie, w terminie
14 dni od odbioru towaru. Projekt może zostać jednorazowo wymieniony na inny w przeciągu 30 dni od daty
otrzymania przesyłki pod warunkiem zachowania oryginalnych zabezpieczeń. Zwracany/wymieniany towar
powinien być kompletny. Koszty przesyłki ponosi Kupujący.
5. OŚWIADCZENIE:
Dokumentacja podlega ochronie na podstawie Ustawy „O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia
4 lutego 1994 r.”
Oświadczam, że odsyłana dokumentacja gotowego projektu domu, nie została skopiowana w części ani
w całości. Rozwiązania architektoniczne zawarte w odsyłanej dokumentacji nie zostaną wykorzystane w celu
wykonania projektu indywidualnego przez innego projektanta.

_______________________________
(Data i podpis)
*niepotrzebne skreślić

