
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ LUB
POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

.........................................., ..........................
    Miejscowość                      Data

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

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

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

Dane klienta (imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail)

FHU MIDI Michał Brewczyński
ul. Piłsudskiego 41

08-110 Siedlce
tel. 25 631 06 96

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r.
poz. 827) 

odstępuję od umowy zawartej dnia.......................................... 

Data otrzymania towaru: ........................................

Numer dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT): ….................................

Zwracane towary:

Nazwa towaru Ilość Cena brutto

Zwrot wpłaconej przeze mnie kwoty (za same towary) w wysokości ……………………………………zł
(słownie)
………………………………………………………………………………………………………………..

Za zwracane produkty, gdzie koszty wysyłki pokrywa kupujący, proszę dokonać na rachunek bankowy.
Numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona należność za towar:

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

Właściciel rachunku: ............................................................................................................... 

Oświadczam i przyjmuję do wiadomości, iż: towar jest nowy, kompletny, nie noszący śladów 
użytkowania, w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu; przysługuje mi zwrot kosztów 
zakupu towaru; nie przysługuje mi zwrot kosztów wysyłki ani koszt odesłania towaru do Sprzedającego 

…………………………………………….
Czytelny podpis klienta



Pouczenie:

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827)  w okresie
14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w
ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania
umów na odległość. 

Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie nam zakupionego towaru w oryginalnym, nieuszkodzonym
opakowaniu,  bez  śladów  użytkowania  wraz  z  kompletem  akcesoriów  i  dokumentów  m.in.  karta
gwarancyjna, dowód zakupu oraz poprawnie wypełnionym formularzem zwrotu. Formularz zwrotu może
byćprzesłany również drogą elektroniczną.

UWAGA!!! 
Dowód zakupu (paragon) należy na odwrocie podpisać imieniem i nazwiskiem osoby, która odstępuje
od umowy zawartej na odległość. 
W przypadku Faktury VAT po otrzymaniu przesyłki i uznaniu „zwrotu”, klient otrzyma Korektę Faktury
VAT,  której  kopię  po  podpisaniu  należy  do  nas  odesłać  lub  potwierdzić  jej  otrzymanie  drogą
elektroniczną.

Zwrot należności za zwrócone towary, po potrąceniu całkowitych kosztów przesyłki , nastąpi w terminie
14 dni roboczych na wskazane konto od daty otrzymania zwrotu oraz kopii Faktury Korygującej. Koszty
odesłania towaru ponosi Kupujący. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.


