
Kalimera Dominika Walczyńska 

ul. Kolejowa 4, 26-065 Piekoszów  

tel. 660 345 280 

e-mail: pazuro.pl@gmail.com 

 

 
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość 

 

Nr zamówienia internetowego/nr faktury:           …………………………………………………………… 
 
Data zakupu: …………………………………………………………… 

Imię i Nazwisko:                                                  …………………………………………………………… 

Nazwa firmy: …………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………… 

Numer telefonu:                                                   …………………………………………………………… 

E-mail: …………………………………………………………… 

  

 
 

Proszę o zwrot pieniędzy przelewem na podany poniżej numer konta bankowego: 
 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. 
poz. 827) odstępuję od umowy kupna produktów: 
 

L.p. Nazwa pozycji  
Ilość  

sztuk 

Kwota 

zakupu 

    
 
 

    

    

 

 

Zwracany towar, dowód zakupu oraz niniejszy formularz należy zapakować i wysłać na adres: 
 

Kalimera Dominika Walczyńska 

ul. Czarnowska 89, 26-065 Piekoszów 

tel. 661 529 455 

 
 

Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem. Wyłącznie przy zakupie na fakturę zostanie 
Państwu wystawiona faktura korygująca, którą wyślemy na podany adres e-mail. Po otrzymaniu faktury 
korygującej uprzejmie prosimy o jej podpisanie i odesłanie na adres e-mail: pazuro.pl@gmail.com   
 
UWAGA! Zniszczenie opakowania, certyfikatu lub samego produktu jest obniżeniem wartości 
zwracanego produktu. Kupujący może zostać obciążony kosztami braków lub uszkodzeń. 

 

 

 

 

……………………………… 

                                                                                                                       Data i podpis  
  

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 



 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
 

1. Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży Produktu może odstąpić od niej bez podawania 
jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. 

2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży Produktu wygasa po upływie 14 dni od objęcia Towaru w posiadanie przez 
Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje 
wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii 
lub części. 

3. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży Produktu może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie 
jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu na adres: Kalimera Dominika Walczyńska, ul. Czarnowska 89, 26-065 
Piekoszów lub na adres e-mail: pazuro.pl@gmail.com.  

4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Produktu Usługodawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta 
płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez 
Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę 
Towarów), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany 
o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrot płatności zostanie dokonany przelewem 
bankowym. 

5. Usługodawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Usługodawcy 
dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

6. Towar należy odesłać lub przekazać na adres: Kalimera Dominika Walczyńska, ul. Czarnowska 89, 26-065 Piekoszów, 
niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Usługodawcę o odstąpieniu 
od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. 

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.  
8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to 

konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 


