
Adres zwrotny:  
Kamil Czajkowski  
ul. Krzywoustego 20/7  
58-160 Świebodzice  

…….…......…..….................................................  
Wpłynęło dnia (wypełnia pracownik sklepu)  

 
.......................................................... 

                                                                                                                    Miejscowość i data  
..........................................................  
                 Imię i Nazwisko 
 

.......................................................... 

.......................................................... 
                          Adres 
  

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość 

- Ja/My…………………………………….. niniejszym informuję/informujemy Sprzedawcę o moim/naszym 

odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: 

…................................................................................................................................................. 

…................................................................................................................................................. 

…................................................................................................................................................. 

…................................................................................................................................................. 

…................................................................................................................................................. 

…................................................................................................................................................. 

…................................................................................................................................................. 

….................................................................................................................................................  

Data odbioru Towaru: ................................................................................................................  

Nr zamówienia: ……………………………  

Proszę o zwrot pieniędzy na następujący rachunek bankowy: 

…………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………… 

 

Oświadczam, iż produkt nie został przeze mnie naruszony. Taki produkt nie podlega odstąpieniu od 

umowy. 

 
.....................................  

podpis konsumenta  
 



INFORMACJE DODATKOWE (nie muszą być drukowane i dołączane do formularza zwrotu)  

Zgodnie z ustawą o prawach konsumentach z 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014, poz. 827) klient będący 

Konsumentem (osobą fizyczną dokonującą zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością 

gospodarczą lub zawodową) może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając 

stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia objęcia Towaru w 

posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli 

jedna umowa kupna-sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, termin ten 

liczy się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy.  

* Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. Sprzedawca nie zapewnia możliwości złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną poprzez stronę internetową Sprzedawcy, 

chyba że Strony postanowią inaczej. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie 

oświadczenia przed jego upływem. W razie wykonania prawa odstąpienia umowę kupna-sprzedaży 

uważa się za niezawartą.  

* Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana 

oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego 

płatności, to jest cenę oraz koszty dostarczenia rzeczy, ale tylko według najtańszego oferowanego 

przez siebie dla Towaru, będącego przedmiotem umowy kupna sprzedaży, sposobu wysyłki.  

* W przypadku gdy Kupujący dokonał zakupu większej ilości Towarów podlegających jednej wysyłce 

(Towary zakupione), a odstępuje od umowy tylko w zakresie dotyczącym części tych Towarów 

(Towary będące przedmiotem odstąpienia), zwrot kosztów dostarczenia Towarów należy się tylko w 

takim zakresie, w jakim koszty te nie zostałyby poniesione (zgodnie z najtańszym zwykłym sposobem 

dostarczenia oferowanym przez Sprzedawcę), gdyby wysyłką objęte były te Towary, które nie są 

przedmiotem odstąpienia.  

* Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył 

konsument, chyba że konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z 

żadnymi kosztami.  

* Jeśli konsument odsyła Towar, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili 

otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w 

zależności od tego, które zdarzenie nastąpiło wcześniej.  

* Konsument odstępując od umowy, ma obowiązek dokonać zwrotu Towaru, niezwłocznie, nie 

później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie 

Towaru przed jego upływem.  

* Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Zwrot następuje także na ryzyko 

Kupującego. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia Towaru powstałe w przesyłce (transporcie) 

dokonywanym na zlecenie Kupującego.  

* Zwrot Towaru następuje w stanie niepogorszonym. Kupujący ponosi odpowiedzialność za 

zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza 

konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W szczególności Sprzedawca 

może potrącić kwotę będącą równowartością różnicy pomiędzy stanem Towaru w chwili zakupu a 

stanem Towaru zwróconego z kwoty zwracanej Kupującemu. 

 

 

 



* Jeżeli Kupujący odstąpił od Umowy mimo braku podstaw albo po terminie i odesłał rzecz 

Sprzedawcy, jest obowiązany odebrać od Sprzedawcy odesłaną rzecz na własny koszt i na własną 

rękę. Sprzedawca może dokonać zwrotnej przesyłki Kupującemu odesłanej przez niego rzeczy po 

uprzednim uregulowaniu przez Kupującego kosztów przesyłki; do tego czasu Sprzedawca może 

wstrzymać się z dokonaniem wysyłki. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru w zwrotnym transporcie 

obciąża Kupującego.  

Aby zwrócić produkt należy:  

1. Wydrukować, wypełnić i podpisać formularz zwrotu.  

2. Skompletować zwracany produkt i bezpiecznie go zapakować.  

3. Dostarczyć na swój koszt zwracany produkt wraz z wypełnionym oświadczeniem na adres: Kamil 

Czajkowski ul. Krzywoustego 20/7, 58-160 Świebodzice. 

Zwrotu można dokonać przykładowo:  

- za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub kuriera przez przesłanie Towaru na adres Sprzedawcy.  

 


