
Szanowny Konsumencie,

Bardzo dziękujemy za dokonanie zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez SONAR 
Agnieszka  Białek  z  siedzibą  w  Drzewicy,  przy  ul.  Braci  Kobylańskich  3,  26-340  Drzewica,  
NIP 7991381810, REGON 672724789, zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji  i Informacji o 
Działalności Gospodarczej. 

Mamy nadzieję, że zakupiony produkt spełni Państwa oczekiwania i będzie służył przez długi czas.

Zwroty:
Na podstawie Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) przysługuje 
Państwu możliwość zwrotu zakupionego produktu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. Aby 
odesłać zakupiony produkt należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, np. korzystając 
z formularza znajdującego sie poniżej, który należy wypełnić i wysłać na adres:

SONAR Agnieszka Białek
ul. Braci Kobylańskich 3
26-340 Drzewica
lub email :
 bok@sonarsklep.pl  lub serwis534@wp.pl 

Na ten sam adres należy wysłać zwracany Produkt. Szczegółowe informacje o prawie odstąpienia 
od umowy znajdują się na stronie sklepu www.sonarsklep.pl .
Klient traci prawo odstąpienia od umowy jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną 
zgodą konsumenta. Szczegółowe informacje w regulaminie sklepu w punkcie 8.9.

Reklamacje:
W razie  stwierdzenia  uszkodzenia  lub  wadliwego  działania  produktu,  mogą  Państwo  dokonać 
reklamacji  produktu  w  ramach  gwarancji  lub  rękojmi.  Wadliwy  produkt  wraz  z  wypełnionym 
formularzem reklamacji  należy przesłać na adres:

SONAR SERWIS
ul. Braci Kobylańskich 3
26-340 Drzewica

Formularz reklamacji z tytułu gwarancji można pobrać ze strony internetowej:
www.sonarsklep.pl/do-pobrania-pm-16.html

W celu uzyskania informacji  o statusie postępowania reklamacyjnego należy skontaktować się  
z Serwisem pod nr tel 534-533-800 lub drogą mailową serwis534@wp.pl

Pomoc techniczna:
W razie pytań dotyczących funkcjonowania urządzeń i ich obsługi prosimy o kontakt pod nr tel 
530-533-503, 793-027-979 lub drogą mailową bok@sonarsklep.pl, sonarsklep@wp.pl.

Instrukcje obsługi:
Instrukcja obsługi w języku polskim jest  dołączona do produktu ,  w razie  jej  braku prosimy o 
kontakt z pomocą techniczną. Brakujące instrukcje zostaną Państwu dosłane na adres e-mail.

Życzymy satysfakcji z produktów zakupionych w sklepie www.sonarsklep.pl.

Jeżeli nie jest to konieczne nie drukuj tej informacji. Razem dbajmy o środowisko!!!
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FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

SONAR Agnieszka Białek
ul. Braci Kobylańskich 3

26-340 Drzewica

Imię i Nazwisko/Nazwa Firmy Nr Klienta/Nr zamówienia

Adres do korespondencji

Telefon kontaktowy Adres e-mail

Nazwa produktu Nr faktury/paragonu

Data zakupu Ilość zwracanych produktów

Nr konta bankowego na jaki ma być dokonany zwrot

_  _  -  _  _  _  _  -  _  _  _  _  -  _  _  _  _  -  _  _  _  _  -  _  _  _  _  -  _  _  _  _

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży wskazanych powyżej produktów

........................................................... ........................................................................
                          Data           Podpis


