
Dane sprzedawcy:

P.P.H. LAMKUR JÓZEF KUROWSKI

43-360 BYSTRA

UL. OSIEDLOWA 11

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna/sprzedaży zawartej na odległość

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 sprzedaży następujących towarów: 

Nazwa towarów /tytuł ofert / nr ofert: 

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

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

Data zakupu:  ........................................................................................................... 

Data odbioru towaru:  ................................................................................................ 

Dane kupującego: 

Imię i nazwisko: ...................................................................................................... 

Adres: .................................................................................................................... 

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

Nazwa użytkownika (nick):  .......................................................................................

Telefon:  ..........................................           E-mail:   ...............................................

Dane do zwrotu gotówki :  (wypełnia Osoba zwracająca towar )

Kwotę należną za towar proszę wpłacić zgodnie z poniższymi danymi :

Imię i Nazwisko:  ......................................................................................................................................

Adres:  ....................................................................................................................................................

numer rachunku bankowego: 

Podpisując ten dokument oświadczam, że zapoznałam(em) się z informacjami podanymi w tym dokumencie

Miejscowość, data ...............................................            Podpis ................................................ 



INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKONYWANIA ZWROTU TOWARU

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827)  klient od umowy można odstąpić 

bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 14 dni od dnia otrzymania towaru.

2. Klient przed wysyłką towaru musi tylko powiadomić sprzedawcę o fakcie nadawania przesyłki. Brak powiadomienia może 

skutkować nie odebraniem przesyłki.  Nie przyjmujemy przesyłek ze zwracanym towarem za pobraniem.  

3. Zwracany towar musi być niezniszczony, kompletny i nie może nosić śladów użycia. Musi zostać dostarczony wraz z 

kompletem załączonych akcesoriów i dokumentów.

4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać solidnie opakowany w odpowiedni sposób, aby nie  uszkodził się  w trakcie 

transportu. 

5. Z towarem należy zwrócić dowód zakupu (paragon), aby sprzedawca mógł odliczyć koszty i sporządzić  zwrot do paragonu.

6. W przypadku gdy towar zakupiony został na fakturę VAT, do klienta zostanie wysłana korekta faktury VAT,

 a zwrot środków nastąpi po otrzymaniu przez sprzedawcę  podpisanego dokumentu od kupującego.

7. W razie odstąpienia od umowy Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu zakupionego towaru. 

8. Zwrot kwoty należnej za zakupiony produkt następuje po sprawdzeniu stanu towaru,

opakowania oraz kompletu dostarczonych dokumentów i akcesoriów w terminie do 14 dni roboczych,

na numer rachunku bankowego który został podany przez klienta.

9. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci 

kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem sytuacji, kiedy klient 

wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, wtedy 

Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający 

poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

11. W przypadku, gdy towar nie będzie spełniał warunków wymienionych w punktach 1-10, zostanie

odesłany do klienta, a klient straci prawo do odstąpienia od umowy kupna / sprzedaży.

PROSIMY NIE ZAPOMNIEĆ O DOŁACZENIU DO PRZESYŁKI DOWODU ZAKUPU  (paragonu) !

Adres do zwrotu przesyłki:

P.P.H LAMKUR

ul. Beskidzka 834

43-378 RYBARZOWICE


