
DOCUMENT DE DESISTIMENT

Haurà d'utilitzar aquest document si vol retornar la seva compra en el termini de catorze dies hàbils des 
de la recepció de la comanda, enviant el producte junt aquest document correctament emplenat a 
INTERLIMSA a la següent adreça C/Raset, 47-49, Local 1, 08021 Barcelona.

Disposarà d'un termini de catorze dies hàbils a partir de la data de recepció del producte per a la devolució 
del mateix. En tots els casos, el producte haurà de trobar-se en perfectes condicions, en el seu 
embalatge original i amb els manuals, accessoris o regals promocionals, si escau, inclosos. Excepte que la
devolució sigui realitzada per defectes en el producte.

Les despeses de la devolució de la comanda en l'exercici del dret de desistiment serà a càrrec del 
client.

Li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament (amb l'excepció de les
despeses addicionals resultants de l'elecció per la seva banda d'una modalitat de lliurament diferent a la 
modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, abans 
de 14 dies naturals a partir de la data en la qual ens informi de la seva decisió de desistir del present 
contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per 
vostè per a la transacció inicial, tret que hi hagi vostè disposat expressament el contrari; en tot cas, no 
incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

Per exercir el seu dret de desistiment, si us plau, empleni les dades que s'indiquen a continuació:

A l'atenció de INTERLIMSA adreça C/Raset, 47-49, Local 1, 08021 Barcelona /info@miraestels.com

NOM i DIRECCIÓ CONSUMIDOR:

per la present li comunico que desisteixo del contracte de venda a través del qual he adquirit 
…………………………………………………..[ indicar el ben o servei adquirit] 

que vaig rebre el ……………………………………[indicar dia, mes i any].

DATA: ……………………………………….. 

TITULAR: ………………………………………

SIGNATURA DEL SOL·LICITANT:

mailto:/info@miraestels.com

