………………………., dnia ………..……………..
Dane konsumenta:
Imię i nazwisko: …………………………….…………
Adres: ………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
Wojnarowscy sp. z o.o.
ul. Gospodarcza 16
40-432 Katowice

Oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość/poza
lokalem przedsiębiorstwa
Oświadczam, że zgodnie z art. 27 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) odstępuję od umowy sprzedaży zawartej w dniu
………………………., dotyczącej towaru (proszę napisać o jaki towar chodzi):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Proszę o zwrot uiszczonej przeze mnie kwoty w wysokości ……………………..…………
(proszę wybierać jeden wariant):
- przelewem na rachunek bankowy*:
Imię i nazwisko właściciela rachunku: …………………………………………………………
Numer rachunku: .…………………….…………………………………………………………
- przekazem pocztowym*:
…………………………………………………………………………………………………
*niepotrzebne skreślić
…………………………….
podpis konsumenta

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Jeżeli zakupów dokonali Państwo jako konsument mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej
umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Przez konsumenta rozumie się
natomiast osobę fizyczną, która stosownie do art. 221 Kodeksu cywilnego dokonuje z
przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
lub zawodową.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej
decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na
przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z udostępnionego przez nas wzoru formularza odstąpienia od
umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację
dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od
Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły
sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż
14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa
odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych
sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że
wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Jeżeli jednak nie zaproponowaliśmy,
że sam odbierzemy rzecz od Państwa, możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych od
Państwa płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia nam przez
Państwa dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę jednak pamiętać, że odsyłane towary powinny być w stanie niezmienionym, chyba że
zmiana była konieczna w granicach prawidłowego zapoznania się z towarem. Klient ponosi
odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania przez niego
w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
produktu.

