
F.P.H.U. BOMIR Bogdan Dziedzic      

Skrzyszów 96,  

39-103 Ostrów 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY  

 

Ja niżej podpisany/podpisana …………………………………………………. oświadczam, że odstępuję od 

umowy sprzedaży następującego Towaru:  

1. Numer zamówienia ……………………………………………………………………….. 

2. Nazwa Towaru ……………………………………………………………………………… 

3. Cena Towaru, którego dotyczy oświadczenie …………………………………. 

4. Data doręczenia Towaru ……………………………………………………………….. 

 

Dane Konsumenta: 

 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania/adres dostawy ……………………………………………………………………….. 

Numer telefonu ……………………………………………………………………….. 

Adres mailowy ……………………………………………………………………….. 

Numer konta bankowego na który ma być dokonany zwrot (proszę o dokładne wpisanie 

numeru): ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

      …………………………………………………………………………… 

                     (data i czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pouczenie - prawo odstąpienia od umowy 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek 
przyczyny. 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia od dnia objęcia rzeczy w posiadanie 
przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, 
która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w 
posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. 

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 wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na stronie Sklepu 
Internetowego, 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; w każdym 
przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

Zastrzegamy, że możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności w terminie wskazanym wyżej do chwili 
otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Państwa dowodu jego nadania.  
 
Należy również zaznaczyć, że ponosicie Państwo odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy 
będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, 
cech i funkcjonowania rzeczy.  

 

 


