FORMULARI DE DESISTIMENT :
a) Ha de completar el present formulari amb les seves dades personals i enviar-lo a
esportslesplanes@gmail.com (pot enviar el document com a arxiu adjunt al seu e-mail o copiar i
enganxar en el cos del missatge el present formulari).
b) Es prendrà la data d’enviament de l’ e-mail com aquella en la qual vostè va exercir el seu dret de
desistiment (a l’efecte del còmput de terminis).

Nom i cognoms:
Adreça completa:
Telèfon:
Correu electrònic:
Número factura:
Article(s) a retornar:
Motiu devolució:
Petició de:
Reemborsament:
Canvi:
Indicar producte desitjat:
Jo o un tercer per mi indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels productes
amb data
/
/ , havent transcorregut a dia d’avui dies naturals des d’aquesta data amb el que,
segons les Condicions Generals de Venda acceptades en el procés de compra, estic en termini
d’exercir el dret de desistiment.
Per això, una vegada se m’hagi confirmat la recepció de la present comunicació i estigui d’acord amb
l’exercici del dret per no estar els productes adquirits exclosos de l’àmbit d’aplicació del dret de
desistiment o haver vençut el termini legalment previst per al seu exercici:
Procediré a enviar, en un termini màxim de 14 dies naturals des de la recepció de l’acceptació per
part de l'empresa d'enviament de la devolució sol·licitada, al meu compte i risc els Productes pels
quals pretenc exercir el dret, al domicili de l'empresa de envio, sempre que el producte compleixi les
condicions de devolució, es compromet a realitzar el reemborsament de l’import dels articles en un
termini màxim de 14 dies naturals. La present comunicació s’entendrà rebuda en la data i hora que
figurin en el servidor responsable de l’enviament de l’e-mail.

Signatura del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris (només si el present formulari es
presenta en paper).
Data d’última actualització: 25 de maig de 2018.

