Miejscowość, data
Imię i nazwisko konsumenta ….................................................................
Adres zamieszkania:
ulica/nr.......................................................................................................
kod/miasto …................/............................................................................
tel.kontaktowy: …...............................................
adres mailowy: …..............................................

Firma :Polstarter P.U.H.P. Leszek Uzarczyk
ul. Elbląska 125, 80-718 Gdańsk
Numer NIP: 583-100-02-35
REGON 190205223
sklep@polstarter.pl

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. nr 22, poz. 271 ze zm.)1
odstępuję od umowy kupna (wymienić produkt)
….......................................................... ................. ....................................................
nr.dokumentu sprzedaży ................ ………
data sprzedaży :................................................ .............................................. Towar
zakupiono w sklepie internetowym jak w nagłówku za cenę brutto …................ w tym
podatek VAT ….................................... ..
Proszę o zwrot kwoty....................zł (słownie: ........................................................................)
przekazem pocztowym na adres..............................................................................................
lub na konto nr.........................................................................................................................

1

Art. 7. 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając
stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1.
2. W razie odstąpienia od umowy umowa 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. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich
odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
Art. 10. 1. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia
wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

Więcej informacji w Regulaminie Sklepu www.sklep.polstarter.pl

Towar zwracam w stanie nieuszkodzonym, nieużywanym w stanie niezmienionym.
Koszt zwrotu towaru ponosi kupujący. Sprzedawca NIE PRZYJMIE przesyłki z towarem
odesłanym ZA POBRANIEM.
Warunkiem otrzymania zwrotu jest dołączenie do przesyłki towaru niniejszego protokołu oraz
dokumentu potwierdzającego sprzedaż – w przypadku paragonu fiskalnego – oryginał
paragonu.

…................................................................
podpis klienta

(wypełnia Sprzedawca po otrzymaniu zwrotu towaru)
Potwierdzenie przyjęcia zwrotu:
- otrzymano dnia …..................................................................................
- zwrócono kwotę brutto …......................................................................zł..
w tym podatek VAT …............................................... zł
- uwagi …......................................................................................................
…......................................................................................................
Podpis Sprzedawcy ….................................................................

