
 
 

INFORMACJE NA TEMAT ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY  

 

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY. 

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez 

podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od 

Kupującego płatności. Aby odstąpić od umowy zawartej w sklepie, należy złożyć Sprzedającemu stosowne 

oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail sklepu: 

sklep@baseny-materace.pl 

Kupujący może także skorzystać z wzoru odstąpienia od umowy, który jest dostępny na stronie sklepu w 

zakładce Zwrot towarów (http://baseny-materace.pl/pl/i/Zwrot-towarow/13) lub, który może zostać 

udostępniony Kupującemu po kontakcie ze Sprzedającym. Wzór odstąpienia umowy znajduje się również 

na ostatniej stronie niniejszego tekstu. Przesyłkę należy odesłać na adres sklepu: 

AGRAF Wenta Rafał  

ul. Św. Wincentego 110/129 

03-291 Warszawa.  

Koszt pakowania i odesłania przesyłki do Sprzedającego ponosi Kupujący. Więcej informacji oraz umowy, 

w których nie ma możliwości odstąpienia podano w Regulaminie na stronie internetowej sklepu. 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, wysłać np. mailem informację dotyczącą 

wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia 

od umowy. 

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY. 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa 

płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego 

przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez 

nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy 

poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności 

dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej 

transakcji, chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie 

poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

Koszt odesłania zwracanego towaru ponosi Kupujący. 

Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej, w sposób inny niż 

byłoby to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

 

NIEPROSIMY O  PRZESYŁANIE PACZEK ZA POBRANIEM 



 

 

 
 

 

FORMULARZ  NALEŻY WYPEŁNIĆ I ODESŁAĆ W PRZYPADKU CHĘCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

 

 

AGRAF Wenta Rafał                                                                                                     ………………..…..……….…        

ul. Św. Wincentego 110/129 

03-291 Warszawa 

 

 

 

Niniejszym oświadczam, iż wykorzystując uprawnienia wynikające z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o 

prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827), z zachowaniem 14-dniowego terminu, odstępuję od 

zawartej w dniu ................................... umowy dotyczącej zakupu: 

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

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

doręczonego w dniu ....................................... 

 

Data zakupu -    ……..……………………………………………………………………….. 

Nr paragonu lub faktury VAT -  ………………………………………………………………………..…….. 

Imię i nazwisko Kupującego -  …………………………………………………………………………..….. 

Adres Kupującego -    …………………………………………………………………………..….. 

Telefon Kupującego -   …………………………………………………………………………..….. 

Adres email -     …………………………………………………………………………..….. 

Numer konta do zwrotu -   …………………………………………………………………………..….. 

 

 

 

 

………………………………………… 

                                                                                                                            Podpis Kupującego 

 

 

miejscowość i data  

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY 


