
Sprzedający:                                                 ..................., dnia............. 20..... r.
Firma „Sport Adam” Adam Chociej
ul. Familijna 1
15-157 Białystok
NIP 966-05-58-859

Oświadczenie odstąpienia od umowy
(Dotyczy TYLKO klientów indywidualnych – konsumentów. Klientom, którzy dokonali zakupu z fakturą VAT nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy)

NABYWCA:
Imię i Nazwisko:........................................................................................................................
Adres: .......................................................................................................................................
e-mail: ......................................................................................................................................
tel. ............................................................................................................................................

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość: 
  
Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów 
oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271) odstępuję 
od umowy kupna.  

Kupujący może zrezygnować z zakupionego przedmiotu w terminie do 21 dni od daty odebrania przesyłki. Towar 
wraz z oryginalnym paragonem fiskalnym należy odesłać do nas na adres korespondencyjny w terminie  21 dni od 
otrzymania przesyłki.

Oświadczam, że nie minęło  21dni od dostarczenia towaru.
Produkt (nazwa i kod wyrobu)……………………………………………………………..........................
Otrzymałem w dniu:...........................................................  Zakup z dnia: ........................................
Na kwotę (wartość towaru bez kosztów transportu) ........................................................................................zł 
(słownie:.............................................................................................................................................) 
 
Proszę o zwrot w/w kwoty na konto bankowe: 
nr konta bankowego..........................................................................................................................................
  
Oświadczam, że towar Zwracam, w stanie  niezmienionym, oraz do przesyłki dołączam oryginalny paragon.

  
 

............................... 
 podpis  kupującego 

PODSTAWA PRAWNA: USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu 
cywilnego
(Dz. U. Nr 141, poz. 1176, ze zm.). USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za 
szkodę
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad
uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży z dnia 10 czerwca 2002 r. (Dz. U. 
99, poz.
894). Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). 

Prosimy wypełnić czytelnie – drukowanymi literami!

Adres dla przesyłek zwrotnych:
Firma "Sport Adam" Adam Chociej

Familijna 1
15-157 Białystok 


