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     FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY 

– Imię i nazwisko konsumenta ………………………………………………….…............................ 

– Data:……………………................................................................................................................ ........... 

– Adres Konsumenta : 

– ……………………………………….………………………………………………….................................... 

        ................................................................................................................................................. ................. 

– Numer telefonu:…………………………………………..................................................................... 

– Adres e-mail: …………………………………...................................................................................... 

– Nazwa banku ………………………………….………….…………....................................................... 

– oraz numer konta bankowego: 

☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ 

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY (ZWROT) 
Produkt można zwrócić w terminie 14 dni od objęcia go w posiadanie. Aby dokonać 
zwrotu należy wypełnić poniższą sekcję, a następnie odesłać zwracany produkt. 

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży poniższego (-ych) 

produktu (-ów). 

Lp. Nazwa produktu Cena brutto 

produktu 

Ilość 

sztuk 

1.    

2.    

3.    

  4.    

 

Data odbioru produktu …………............................................................................................................... 

Numer zamówienia/wysyłki ................................................................................................................. 

Data i podpis ................................................................................................................................................ 

*niepotrzebne skreślić 

 

 



 

 

________________________________________________________________ 
       P.H.U. CARPTRAVEL PRZEMYSŁAW PAJĄK 

ul. Jaworzyńska 43/45, 59-220 Legnica 
www.carptravel.pl 

Tel. +48 663 592 131 
E-mail: sklep@carptravel.pl 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
 
 
Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od 
niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w 
terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Sklep 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
 
W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a 
Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega 
zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach 
zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 
dni. 
 
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące 
wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia 
charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 
 
Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawyprzy użyciu 
takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie 
zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób 
dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu 
Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
 
Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, 
ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy. 
Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od 
dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie. 
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w 
wypadku Umowy Sprzedaży: 

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, 
wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego 
zindywidualizowanych potrzeb,  

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym 
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na 
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało 
otwarte po dostarczeniu, 

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciulub 
mająca krótki termin przydatności do użycia. 

Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i 
Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy 
swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym. 
 


