
......................................dn...................r.
...........................................................................

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

...........................................................................
imię, nazwisko i adres konsumenta

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta odstępuję od umowy kupna-sprzedaży
zawartej na odległość. Oświadczam, że nie minęło 14 dni od odbioru towaru. Towar zwracam na koszt własny
w stanie niezmienionym - jest nieuszkodzony, sprawny i kompletny.

1 Dane, na które był wystawiony 
dokument sprzedaży (faktura):

2 Numer zamówienia
lub nick z allegro:

3 Numer faktury:

4 Telefon kontaktowy:

5 Numer konta do zwrotu
należności:

6 Czy zwrot będzie dokonany w 
terminie 10 dni od otrzymania 
przesyłki?

 TAK □ NIE □
Uwaga! Zwroty są przyjmowane wyłącznie w terminie 10 dni.

7 Czy zwracany towar był na 
zamówienie?  TAK □ NIE □

Uwaga! Nie przyjmujemy zwrotów towaru na specjalne zamówienie.

8 Czy zakup był dokonany przez 
osobę fizyczną?  TAK □ NIE □

Uwaga! Zwroty są przyjmowane wyłącznie od osób fizycznych. 

9 Inne:

10 Potwierdzenie otrzymania 
korekty faktury VAT:

Potwierdzam otrzymanie korekty faktury VAT o numerze   . ......../20.....

.................................
Podpis osoby upoważnionej 

.............................................................
podpis konsumenta
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WZÓR WYPEŁNIANIA (nie drukować/nie odsyłać)
....SKÓRZEWO.......dn.....01.01.2012....r.

JAN KOWALSKI.................................................
KOWALSKA 1.....................................................
00-001 WARSZAWA.........................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta odstępuję od umowy kupna-sprzedaży
zawartej na odległość. Oświadczam, że nie minęło 14 dni od odbioru towaru. Towar zwracam na koszt własny
w stanie niezmienionym - jest nieuszkodzony, sprawny i kompletny.

1 Dane, na które był wystawiony 
dokument sprzedaży (faktura):

JAN KOWALSKI ul.KOWALSKA 1
00-001 WARSZAWA

2 Numer zamówienia lub nick z 
allegro:

NS/100

3 Numer faktury: 25000/2012

4 Telefon kontaktowy: 600 000 000

5 Numer konta do zwrotu
należności:

37 0000 0000 0000 0000 0000 0000

6 Czy zwrot będzie dokonany w 
terminie 10 dni od otrzymania 
przesyłki?

TAK X NIE□
Uwaga! Zwroty są przyjmowane wyłącznie w terminie 10 dni.

7 Czy zwracany towar był na 
zamówienie?  TAK □ NIE X

Uwaga! Nie przyjmujemy zwrotów towaru na specjalne zamówienie.

8 Czy zakup był dokonany przez 
osobę fizyczną?  TAK X NIE □

Uwaga! Zwroty są przyjmowane wyłącznie od osób fizycznych. 

9 Inne: łnp. WYMIANA NA ROZMIAR 57 zgodnie z przes anym
mailem.

10 Potwierdzenie otrzymania korekty 
faktury VAT:

Potwierdzam otrzymanie korekty faktury VAT o 
numerze ........./20.....

........JAN KOWALSKI........
Podpis osoby upoważnionej 

.......................JAN KOWALSKI........
podpis konsumenta

Prosimy o czytelne podpisanie się w wierszu 10 oraz na dole strony, prosimy nie wypełniać pozostałych pól z 
wiersza 10, w przeciwnym wypadku procedura zwrotu/wymiany będzie wydłużona o czas przesłania do 
Państwa faktury korygującej i zwrotu jej podpisanej kopii do nas.
Niezależnie od tego na życzenie, po wystawieniu prześlemy taką fakturę korektę mailem.
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