
DANE KUPUJĄCEGO: 

imię i nazwisko (nazwa)

adres

adres cd.

DANE SPRZEDAWCY:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
„LinoFloor” Marcin Kuczyński

ul.Teofila Noniweicza 42 A
16-400 Suwałki

Sklep Internetowy działający pod adresem:
www.linofloor.abstore.pl

miejscowość, data

OŚWIADCZENIE KUPUJĄCEGO 

Oświadczam, że odstępuję od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość w Sklepie 
Internetowym działającym pod adresem www.linofloor.abstore.pl. 

Dane dotyczące zakupionych towarów:

1. Nazwa zwracanego towaru:

2. Numer zamówienia:

Wybieram sposób zwrotu towaru (proszę wybrać jedną z opcji):

Towar dostarczę na adres:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ LinoFloor ”
Marcin Kuczyński , ul. Teofila Noniewicza 42 A , 16-400 Suwałki

Proszę o zamówienie kuriera. Pokryję koszty kuriera wg stawek przesyłek zwrotnych prezentowanych na następnej
stronie formularza. Koszty te zostaną potrącone ze zwracanej mi zapłaty za zakupiony towar.

Inny sposób uzgodniony indywidualnie z 
konsultantem Sklepu Internetowego, tj.:

Zwrot zapłaty za zakupiony towar proszę przekazać na mój rachunek bankowy:

Podpis Klienta

Wypełniony i podpisany formularz proszę wysłać na adres: 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ LinoFloor ” Marcin Kuczyński , ul. Teofila  Noniewicza 42 A ,16-400 Suwałki.



Oświadczenie można również wysłać  faksem na nr 87 565 77 82 lub mailem  na adres : info@linofloor.abstore.pl  
Szanowni Klienci
W przypadku, gdy zwracacie Państwo zakupiony u nas dywan korzystając z naszej oferty dotyczącej organizacji przesyłki zwrotnej, obowiązują Państwa 
ryczałtowe ceny takiej przesyłki, które wynoszą odpowiednio:

Szerokość dywanu Ryczałtowa cena brutto przesyłki zwrotnej:

do 175 cm ,waga 31,50 kg 26,00  zł */**

powyżej 175 cm do 250 cm , waga 30 kg 44,90  zł*/**

dywany większe, które zostały Państwu dostarczone
 kurierem  Suus

Indywidualna wycena – konieczny kontakt z konsultantem
infolinii  linofloor.abstore.pl

dywany większe, które zostały Państwu dostarczone 
inną firmą kurierską

Indywidualna wycena – konieczny kontakt z konsultantem
infolinii  linofloor.abstore.pl

*) Uwaga: cena przesyłki zwrotnej może zostać zwiększona, jeżeli przesyłka nie zostanie przygotowana lub zostanie nadana niezgodnie z naszymi 
instrukcjami, w szczególności jeżeli wymiary przesyłki zweryfikowane , spowodują potraktowanie jej jako dużej paczki (informacja o parametrach dużej 
paczki podana jest poniżej) - cena przesyłki zwrotnej zostanie powiększona o 142 złote;
Ponadto uprzejmie przypominamy, że:
 zwracany towar musi być przygotowany do wysłania w analogiczny sposób, w jaki przygotowany był przez nas w dostarczonej Państwu przesyłce:, 

w szczególności:
o jeżeli otrzymali Państwo dywan zwinięty w rulon, zwracany dywan również powinien być starannie, ciasno zwinięty w rulon;
o jeżeli otrzymali Państwo dywan złożony w kostkę, zwracany dywan powinien być starannie złożony w kostkę o tych samych wymiarach;

 zwracany towar musi być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu – dywan powinien być zapakowany w odpowiednio grubą folię - 
niewłaściwe zabezpieczenie może spowodować uszkodzenie towaru podczas transportu, a tym samym spowoduje odmowę jego przyjęcia przez 
nas, jako zwrotu towaru w związku z odstąpieniem od umowy;

 folia musi ściśle przylegać do dywanu, sugerujemy używanie taśm samoprzylepnych; 
 poza ściśle przylegającą do dywanu folię nie mogą wystawać żadne części opakowania (luźna folia, sznurek, taśma).
**)ceny uwzględniają okoliczność, że Klient samodzielnie wydrukuje, przesłaną przez nas pocztą e-mail, etykietę zwrotną  (wiąże się to z koniecznością 
dostępu do komputera i drukarki). Etykietę tę należy przekazać kurierowi odbierającemu dywan. W przypadku, gdy taka etykieta nie będzie mogła być 
przygotowana przez Klienta, istnieje możliwość dostarczenia etykiety przez kuriera za dodatkową opłatą w wysokości brutto 20 zł.
Dlaczego spakowanie dywanu jest tak ważne?
Firmy kurierskie korzystają z automatycznego pomiaru wymiarów i wagi przesyłki. Wystający poza obrys rulonu kawałek folii, taśmy czy sznurka 
powoduje automatycznie, że zmierzone wymiary paczki, uwzględniając te wystające części, są większe.   Jeżeli wymiary paczki są większe niż 
zadeklarowane, firma kurierska dolicza do takich paczek dodatkowe opłaty. Opłaty te bardzo wzrastają, gdy po zmierzeniu paczka zostanie 
zakwalifikowana jako duża paczka – dopłata ta wynosi 142 zł. 
Co to jest duża paczka?
Z dużą paczką, i w konsekwencji z naliczeniem dodatkowych wysokich opłat za przesyłkę, mamy do czynienia w sytuacji, gdy 

1) w przypadku rulonu suma długości oraz czterokrotności średnicy rulonu przekroczy 330 cm.

P = d. + 4 × s.
Duża paczka, gdy P > 330 cm

2) w przypadku kostki, suma długości oraz obwodu  [obwód = (2 x szerokość)+ (2 x wysokość)] przekroczy 330 cm.

P = d. + 2 × s. + 2 × h.
Duża paczka, gdy P > 330 cm

Prosimy również o odpowiednie zabezpieczenie przesyłanego dywanu przed przetarciem i uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu. Ryzyko 
jego uszkodzenia w czasie transportu w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia spoczywa na Kliencie.

Podpis Klienta

mailto:info@linofloor.abstore.pl

