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Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem 
przedsiębiorstwa // Protokół przyjęcia zwrotu towaru 

 
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; 
w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jednocześnie, zgodnie z Art. 34. 
pkt. 1. "Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę 
do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy." 

 
Uwaga - prawo Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta  z dnia 30 maja 2014 r.  art. 38 pkt. 3. prawo do odstąpienia 
od umowy nie dotyczy produktów personalizowanych. 
Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje 
konsumentowi w odniesieniu do umów: (...) pkt. 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, 
wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;" 
 
Informuję  o odstąpieniu od umowy sprzedaży:  

Imię i nazwisko  

Adres korespondencyjny  

Nazwa towaru (treść nadruku)  

Nr faktury/paragonu   

NIP* (w przypadku firm)  

Data zawarcia umowy lub 

otrzymania towaru 

 

 

Proszę o wymianę towaru / Proszę o zwrot pieniędzy 

(odpowiednie podkreśl) 

Uwagi dodatkowe 
 

 

 
 
 
 

Podpis konsumenta Data i podpis osoby przyjmującej zwrot 



 

 

 
PRZYCZYNA ZWROTU/WYMIANY 

 
Pomóż nam udoskonalić nasze produkty, abyśmy następnym razem bezbłędnie spełnili Twoje 
oczekiwania :) Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania - zaznacz kratkę, jeśli dotyczy ☑: 

 
 
☐ Zamawiałam(em) jako prezent  

☐ Zamawiała(em) dla siebie 

 

Otrzymany produkt okazał się: 

☐ za mały 

☐zbyt obcisły 

☐ za duży 

☐zbyt szeroki 

☐ za długi  

☐ za krótki  

☐ za krótkie rękawy 

☐ za długie rękawy 

 

☐Nie odpowiada mi fason 

☐Nie odpowiada mi kolor/kolorystyka 

☐Nie odpowiada mi materiał  

☐Nadruk na żywo prezentuje się gorzej niż na wizualizacji w sklepie  

☐Źle na mnie leży, nie podobam się sobie w nim 

☐Produkt prezentuje się gorzej niż na zdjęciu w sklepie 

☐Uważam, że jakość produktu nie odpowiada cenie 

 
Inne uwagi..........................................................................................................................................................................
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