
1. ENTREGA EM QUESTÃO 

Este formulário, devidamente preenchido, deve ser enviado à Maisons du Monde por correio electrónico para
o endereço [...] ou por carta registada com aviso de recepção para a seguinte morada

Maisons du Monde
Service Clients  - Le Portereau

BP 52402  - 44124 Vertou France

Num prazo máximo de 14 dias a contar da data de entrega dos produtos (1). 

Le Portereau - BP 52402 - 44124 VERTOU Cedex
Tèl. : 02 51 71 17 09 - Fax Achats : 02 51 71 17 52 - Fax Comptabilité : 02 51 71 17 06 - Fax service Clients : 02 51 71 17 03

S.A.S au capital de 57 375 590 Euros - SIRET 383 196 656 00078 - APE 4759B - R.C.S NANTES 383 196 656

FORMULÁRIO
DE RETRACTAÇÃO

Apelido

Nome

Morada

N° da encomenda

Data de entrega

2. DIREITO DE RETRACTAÇÃO DO CONTRATO
Em...........................(dia) de ..........................(mês) de .............................(ano)
Eu, abaixo-assinado, declaro exercer o meu direito de retractação nos termos do artigo L 121-20 do Código
do Consumidor, para os seguintes artigos (colunas 1 e 2 da tabela) da encomenda acima mencionada, para as quantidades 
(coluna 3 da tabela) e nas condições (notas 1 a 3) mencionadas abaixo.

(1) Se esse prazo expirar num sábado, domingo ou feriado, ou dia de descanso laboral, o prazo prolonga-se até ao primeiro dia útil seguinte.
(2) De acordo com as condições gerais de venda da Maisons du Monde, o reembolso do(s) produto(s) acima mencionado(s) será efectuado pela 
Maisons du Monde, após a recepção dos produtos que deverão ser devolvidos, num prazo máximo de [...] dias úteis após a data de expiração do 
prazo de 14 dias, aos armazéns da Maisons du Monde (excepto se optar pelo levantamento pelos transportadores da Maisons du Monde) na
seguinte morada: aá (3) No caso de optar pelo levantamento pelos transportadores da Maisons du Monde, ao valor do
reembolso será feita uma dedução dos custos de levantamento de 100€.

1.Códigos 2. Artigos 3. Qts
SIM (3) NÃO

Levantamento pelos transportadores
da Maisons du Monde (2)


