
 
  
 

DIVEZONE.PL sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Kwiatowa 9, tel. 56 307 03 03, zwroty@divezone.pl 

Dziękujemy za zakupy w naszym sklepie! 
Dokładamy wszelkich starań, aby byli Państwo jak najbardziej zadowoleni  
z dostarczonego sprzętu i akcesoriów nurkowych. 

Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że czasami coś może nie pasować  
lub być nietrafionym zakupem.  

Dlatego macie Państwo możliwość zwrotu towaru bez podania przyczyny w terminie 14 
dni lub w przypadku złego rozmiaru zwrotu towaru i zakupu innego. 

Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy lub informacji, to można do nas zadzwonić pod 
numer 56 307 03 03 wewn. 3 lub napisać maila na zwroty@divezone.pl 

Życzymy fantastycznych nurkowań! 
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.  

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w 
którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy lub w którym weszli Państwo 
w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie 
ostatniej z rzeczy. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas DIVEZONE.PL sp. z o.o., 87-100 Toruń, ul. 
Kwiatowa 9, tel. 56	307 03 03, zwroty@divezone.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze 
jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).  

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również 
wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na 
naszej stronie internetowej http://divezone.pl/formularz-zwrotu.pdf. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy 
Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą 
elektroniczną).  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą 
wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.  

Skutki odstąpienia od umowy  

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty 
dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia 
innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 
dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej 
transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych 
opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu 
dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub DIVEZONE.PL sp. z o.o., 87-100 Toruń, ul. Kwiatowa 9 (najlepiej z dołączoną i 
wypełnioną naklejką Zwrot), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas 
Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 
dni. 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na 
kwotę około 30 PLN. 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to 
konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

 



 
  
 

DIVEZONE.PL sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Kwiatowa 9, tel. 56 307 03 03, zwroty@divezone.pl 

FORMULARZ ZWROTU 
(prosimy wypełnić DRUKOWANYMI literami) 
 
NIEWYPEŁNIONY FORMULARZ MOŻE SKUTKOWAĆ WYDŁUŻONYM 
CZASEM REALIZACJI ZWROTU 
 
Aby zwrócić zakupiony produkt, wystarczy wykonać 3 proste kroki: 

1. Wypełnić formularz poniżej. 
2. Starannie zapakować towar wraz z ORYGINALNYM PARAGONEM - dowodem zakupu 

(nie ksero).  
3. Wysłać towar na adres sklepu: DIVEZONE.PL – ZWROTY, Kwiatowa 9, 87-100 Toruń  

 
Nr zamówienia ________________________________ Nr paragonu ______________________________ 
 

Nazwa produktu Ilość Przyczyna zwrotu 

   

   

   

 
 
 

Imię ___________________________________ Nazwisko ________________________________________________ 

 

 

Telefon _______________________________ e-mail ___________________________________________________ 

 

 
Konto bankowe:  

     
e        

v v V 
 

                         

 
 
 

 
___________________________________________________ 

Data i podpis kupującego 


