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________________________________         _____________________________________ 
           (miejscowość , data) 
________________________________ 
         Salon „Bielizna u Joli”  
________________________________     (Centum Handlowe GAMA) 
         Ul. Kościuszki 31B 
________________________________     38-200 Jasło 
 (imię, nazwisko, adres konsumenta)      

 
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. nr22, poz. 271 ze zm.) 1 odstępuję od 
umowy kupna-sprzedaży nr: ______________________________________ ( podać numer zamówienia lub dowodu 
zakupu ), zawartej dnia: _______________________________ w Jaśle. 
 
 

Zwracam w stanie niezmienionym: 
 

1. ____________________________________________________________________, Wartość: _________________________ 
 
2. ____________________________________________________________________, Wartość: _________________________ 
 
3. ____________________________________________________________________, Wartość: _________________________ 
 
4. ____________________________________________________________________, Wartość: _________________________ 
 
5. ____________________________________________________________________, Wartość: _________________________ 

 
Proszę o zwrot kwoty (suma): __________________________________________zł 
Słownie: ________________________________________________________________________________ 
 
Uzupełnic właściwe: 
 

- na konto bankowe 
 numer :_______________________________________________________________________________ 
w banku ( nazwa banku ) __________________________________________________________________ 
 

- poprzed kanał płotności internetowej : 
przez który został wykonany przelew za zakup towarów ( TPAY lub DotPay ) 
 
 

________________________________________ 
                                                                                                     (podpis) 

    
1. Art.7.1.Konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu dni ustalonym w sposób określony w art. 10 
ust. 1. 
2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne). 
3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi wstanie niezmienionym, chyba że zmiana była 
konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. 
Art.10.1.Termin czternastodniowy , w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia ługi - od dnia jej zawarcia 
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Nadawca: 
 

 
 

 
 

 
 

 
Zaznaczyć właściwe: 
 
 WYMIANA 
 
 ZWROT 
 
 REKLAMACJA 

Odbiorca: 
 

Salon Bielizna u Joli 
( Centrum Handlowe GAMA) 

Ul. Kościuszki 31 B 
38-200 Jasło 

 


