
Załącznik do regulaminu

…........................................., dnia …............................ 

Sklep Modelarski Modele.sklep.pl 
AN-FINANS Norbert Krysiak

ul. Polna 1, 52-116 Iwiny, Polska
e-mail: Info@modele.sklep.pl

 --- WZÓR ---
Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

Nr zamówienia internetowego/nr faktury: …………………….................………………………….... 
Imię i Nazwisko konsumenta ………………………………....................……………………………....... 
Ulica, nr domu/nr mieszkania: ……………………………..................………………………………....... 
Kod pocztowy, miasto: ……………………………………..............................………………………...... 
Data odbioru towaru: ….................………………………............……………………………………....... 

Zgadzam się na zwrot płatności w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży poprzez
przelew bankowy na niżej wymieniony rachunek bankowy:

Nazwa Banku: ….....................................................................................................  

numer konta:

Zgodnie z przysługującym mi prawem informuję o odstąpieniu od Umowy sprzedaży poniższych
produktów w Sklepie Internetowym Modele.sklep.pl:

L.p. Nazwa towaru Kod produktu Ilość sztuk

Oświadczenie  o  odstąpieniu  od  umowy  sprzedaży  oraz  zwracany  towar  należy  wysłać na
poniższy adres:

Sklep Modelarski Modele.sklep.pl 
AN-FINANS Norbert Krysiak
ul. Polna 1, 52-116 Iwiny, Polska 
(z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”)

…..........……………………………
Data i podpis Konsumenta



INFORMACJE I UWAGI DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD
UMOWY

1.  Zgodnie  z  Ustawą o  ochronie praw  konsumenta z  dnia  30  maja  2014r.  z  późniejszymi
zmianami,  w  przypadku  zawarcia  umowy kupna/sprzedaży  poza  lokalem przedsiębiorstwa,
Klient  ma  prawo  do  odstąpienia  od  umowy  bez  podania  przyczyny,  składając  stosowne
oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia zawarcia umowy.
Dniem od którego rozpoczyna obowiązywanie 14-dniowy termin możliwości dokonania zwrotu
towaru  jest  dzień otrzymania/odbioru  przesyłki  przez  klienta  lub  osoby  przez  niego
upoważnionej. 

2. Odsyłany towar musi był pełnowartościowy, nie może nosić żadnych  śladów użytkowania,
powinien  być opakowany  w  fabrycznym,  nienaruszonym  opakowaniu  (jeśli  takowe
występowało) oraz zawierać wszelkie występujące w zestawie akcesoria i dodatki.

3.  Sklep  zobowiązuje  się do  zwrotu  wartości  zwracanego  zamówienia  na  podane  konto
bankowe.  Przelew  zwrotny,  pod  warunkiem  spełnienia  powyższych  warunków  zostanie
wykonany na wskazane konto bankowe maksymalnie w ciągu 14 dni.

4. W przypadku odesłania i zwrotu wszystkich elementów zamówienia (niezależnie od tego czy
zamówiono  1  czy  więcej  produktów  w  ramach  jednego  zamówienia)  –  Sklep  zwróci
Kupującemu pełną wartość zwracanych produktów, wraz z kosztami transportu poniesionymi
przy zakupie (na drodze Sprzedający -> Kupujący, o ile takowe wystąpiły). W sytuacji gdy
zwracana  jest  jedynie  część zakupionych  w  danym zamówieniu  produktów –  sklep  zwróci
wartość zakupu jedynie zwracanych produków. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przy zakupie poza lokalem przedsiębiorstwa, Klient
ponosi ewentualne koszty odesłania towaru do Sprzedającego.

6. Zwracany towar należy odesłać lub dostarczyć osobiście pod adres: 

Sklep Modelarski Modele.sklep.pl 
AN-FINANS Norbert Krysiak
ul. Polna 1, 52-116 Iwiny, Polska 
(z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”)

niezwłocznie,  a  w  każdym  razie  nie  później  niż 14  dni  od  dnia,  w  którym  Konsument
poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli
Konsument odeśle lub dostarczy osobiście Towar przed upływem terminu 14 dni. 

7. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysyłanych "za pobraniem".

8.  W  przypadku  naruszenia  któregoś z  powyższych  warunków  odstąpienia  od  umowy  lub
zwrotu towaru, przesyłka zostanie odesłana z powrotem do Klienta na jego koszt.


