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Data

Dane klienta

Numer faktury

Przyczyna zwrotu

Osoba do kontaktu

Telefon

Email

ILOŚĆ

Proszę o zwrot na moje konto.

Numer rachunku oraz nazwa banku na który ma nastąpić zwrot pieniędzy:

Wyciąg z regulaminu:

§ 10 Zwrot Towaru

2. Zwrotowi nie podlegają Towary elektryczne oraz elektroniczne.

3. Klient w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia wydania Towaru, zobowiązany jest do 

poinformowania Sprzedawcy o chęci skorzystania z uprawnienia z tytułu zwrotu Towaru. Uchybienie 

terminowi o którym mowa w zdaniu pierwszym powoduje wygaśnięcie uprawnień Klienta z tytułu 

zwrotu Towaru.

4. Wykonanie przez Kupującego uprawnienia z tytułu zwrotu Towaru może nastąpić po spełnieniu 

poniższych przesłanek:

a. wyrażenie przez Sprzedawcę zgody na przyjęcie Towaru do zwrotu oraz

b. fizyczny zwrot Towaru oraz

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

ZWRACANY TOWAR
NAZWA LUB KOD TOWARU



Wypełnia sprzedający:

Wyrażam zgodę na zwrot towaru.

Data i podpis Kupującego

Data oraz podpis osoby upoważnionej

c. brak śladów użytkowania, używania Towaru, kompletność Towaru oraz dołączonych do niego

dokumentów i części składowych oraz zapakowanie w oryginalne opakowanie.

5. Celem uzyskania zgody o której mowa w ust. 4 lit. a Klient zgłasza wniosek o przyjęcie Towaru do 

zwrotu w formie wypełnionego Formularza Zwrotu oraz wyraża zgodę na zapłatę kwoty odstępnego w 

wysokości 20 % ceny Towaru, nie mniej jednak niż 5 złotych, chyba że Sprzedawca postanowi inaczej. 

W przypadku określenia innej, niż wskazany w zd. 1 wysokości odstępnego informację o tym 

Sprzedawca niezwłocznie przekazuje Klientowi.

6. Formularz Zwrotu winien być wypełniony w sposób czytelny i kompletny. W przypadku wypełnienia 

Formularza Zwrotu w sposób nieprawidłowy Sprzedawca wzywa Kupującego do poprawienia 

Formularza Zwrotu w terminie nie dłuższym niż 2 dni.

9. Wykonanie przez Kupującego uprawnienia z tytułu zwrotu Towaru może nastąpić wyłącznie po 

uzyskaniu wyraźnej i niebudzącej wątpliwości zgody Sprzedawcy na zwrot wyrażonej w formie 

pisemnej na Formularzu Zwrotu lub innej formie pozwalającej na utrwalenie treści.

10. Wyrażenie zgody o której mowa w pkt. 9 upoważnia Kupującego do dostarczenie Towaru do 

Sprzedawcy.

11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego 

dostarczenia zwracanego Towaru do Sprzedawcy.

Oświadczam, iż znane są mi postanowienia Regulaminu w przedmiocie zasad rozpatrywania roszczeń z 

tytułu zwrotu Towaru.

Oświadczam, iż dane zawarte w niniejszym zgłoszeniu są zgodne z rzeczywistością.


