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OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 

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

 

DANE SPRZEDAJĄCEGO: 

WOODLEGS COMPANY SŁAWOMIR ZABAWIŃSKI  

97-545 BOROWIECKO - KOLONIA  

UL. LNIANA 18 

 

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

 

DANE KUPUJĄCEGO/KONSUMENTA 

Imię i nazwisko /Nazwa firmy ............................................................................................................................................ 

Adres .................................................................................................................................................................................. 

Nazwa użytkownika (z konta na stronie) ........................................................................................................................... 

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

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta odstępuję od umowy zawartej na odległość: 

Numer transakcji/ zamówienia klienta .............................................................................................................................. 

Numer i data paragonu/faktury ........................................................................................................................................ 

 

Nazwa/ Symbol towaru Ilość w sztukach 

  

  

  

  

 

Data dostawy/ odbioru towaru przez klienta ................................................... 

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

 

Zwrotu środków proszę dokonać z poniższymi danymi : 

Imię i nazwisko/ Nazwa firmy ............................................................................................................................................ 

Adres .................................................................................................................................................................................. 

Nazwa Banku ..................................................................................................................................................................... 

Numer rachunku :  

 
 

JEŚLI ZWRACASZ TOWAR : 

1. Wypełnij DANE OSOBOWE  na górze strony oraz poniższy formularz OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ. 

2. Zapakuj BEZPIECZNIE TOWAR WRAZ Z WYPEŁNIONYM FORMULARZEM 

3. Prześlij na adres:  WOODLEGS COMPANY SŁAWOMIR ZABAWIŃSKI, 97-500 RADOMSKO UL. BRZEŹNICKA 70 

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

 

Data, Czytelny podpis klienta ................................................................................................................................ 



str. 2 

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do 

odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadaniu rzeczy. Aby 

skorzystać z prawa odstąpienia od umowy. Muszą Państwo poinformować nas Woodlegs Company Sławomir 

Zabawiński 97-545 Borowiecko - Kolonia ul. Lniana 18 poprzez adres mailowy renata.zabawinska@woodlegs.pl o 

swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia  (na przykład pismo 

wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się po drugiej stronie formularza. 

Aby zachować  termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania 

przysługującego prawa przed upływem 14 dni od otrzymania przesyłki. 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wartość zwracanego towaru, niezwłocznie po 

otrzymaniu zwracanego towaru lub otrzymania dowodu jego nadania. Zwrotu dokonamy przy użyciu przelewu 

bankowego na dane podane w wypełnionym formularzu.  Prosimy odesłać nam rzeczy niezwłocznie, a w każdym 

razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo od odstąpienia niniejszej umowy. Będą 

musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.  Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości 

rzeczy wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i 

funkcjonowania rzeczy. Zwrócony towar powinien wrócić w stanie nie naruszonym, nie niosący śladów użytkowania 

oraz nieprawidłowego przechowywania (miejsca z dużą wilgotnością narażające produkt na zniszczenie). W 

przypadku odebrania przesyłki od kuriera, która będzie nosiła wady i uszkodzenia w ramach odstąpienia od umowy 

proszę do paczki dołączyć formularz odstąpienia od umowy wraz z spisanym protokołem przy kurierze o 

wynikających wadach oraz  zdjęcia potwierdzające wady.  W przypadku zwrotu towaru z uszkodzeniami,  brakiem 

dostarczonego protokołu i zdjęć, odstąpienie od umowy jest nie ważne.  

 

  


