Pouczenie:
Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o
odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi
załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Można je również
złożyć na formularzu przygotowanym przez Sprzedawcę (Formularz oświadczenia o
odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Skorzystanie z ww. formularzy nie jest
obligatoryjne.
Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta:
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Firma Handlowa KLAUDIA - Konopka Klaudia
Stanisław Dolny 400A
34-130 Kalwaria Zebrzydowska,
sklep@conhpolelite.pl
tel.: +48 500298949

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło
polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
Adres konsumenta(-ów):
Podpis konsumenta(-ów):
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data
(*) Niepotrzebne skreślić.
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Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
………………............. dn. …………………. r.
…………………………………................
…………………………………................
…...........................................................
imię, nazwisko i adres Klienta
Firma Handlowa KLAUDIA
Stanisław Dolny 400A
34-130 Kalwaria Zebrzydowska,
sklep@conhpolelite.pl
tel.: +48 500298949
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość
Oświadczam, iż w oparciu o art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz.U.2014.827) odstępuję od umowy sprzedaży następującego towaru:
……………………………………………………………………………………………………….......
...................................................................... nr zamówienia: ……………………… zawartej
dnia: …………………..
Towar został odebrany dnia ……………………
Proszę o zwrot kwoty: ………….……………....................... zł
(słownie:………………………………………………………………………………………………..)
przekazem pocztowym na
adres:……………………………………………………………………………………………………
lub przelewem na konto bankowe prowadzone przez:……………………………………………
nr konta bankowego1:

Jednocześnie zwracam towar, który przedkładam w załączeniu.2
…………………………………………………
podpis Klienta
Konsument może zgodzić się ma inny sposób zwrotu płatności niż użyty przez niego sposób zapłaty, który nie wiąże się dla
niego z żadnymi dodatkowi kosztami. W przypadku nieskorzystania z tej opcji (przekaz pocztowy lub przelew na konto
bankowe) proszę niewłaściwe skreślić.
2
Konsument może jednocześnie z oświadczeniem o odstąpieniu zwrócić towar. Zgodnie z art. 34 in principio (na początku)
Ustawy o prawach konsumenta, Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej
przez przedsiębiorcę do odbioru. W przypadku nieskorzystania z tej opcji proszę ją skreślić.
1
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