
Załącznik nr 2 Formularz odstąpienia od umowy przez konsumenta 

Miejscowość, data: ………………………………………………    P.H.U. Wertykal s.c.  

J.Lipiarski, K.Lipiarski 

Ul. Śląska 116 

32-080 Zabierzów 

 

Oświadczenie odstąpieniu od umowy / formularz zwrotu towaru 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
Imię i nazwisko konsumenta 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….  
Adres konsumenta 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Numer telefonu 

 

Oświadczam, że na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) odstępuję 

od umowy sprzedaży: 

 

Dane towaru i transakcji: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
Nazwa towaru 

 

……………………………………………………………………                  ……………………………………………………..………………. 
Numer dokumentu zakupu      Wartość towaru 

 

……………………………………………………………………. 
data zawarcia umowy 

 

Oświadczam, że zwracany produkt jest w pełni sprawny, kompletny i dostarczony razem z oryginalnym opakowaniem.  

Proszę o zwrot wartości towaru wraz z kosztem dostawy na konto bakowe: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
Numer konta/Bank 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 
Dane posiadacza rachunku 

 

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu, dostępnym pod adresem 

www.wertykal.com 

……………………………………………………………… 

Czytelny podpis klienta 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

1) Konsument ma prawo w okresie 14 dni  od dostarczenia zamówionego towaru, do jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy,  

wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Odesłanie nam zakupionego towarów ma nastąpić nie później 

niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od wysłania niniejszego oświadczenia. Towar powinien być sprawny i nie powinien nosić śladów użytkowania 

świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia wraz z kompletem akcesoriów i dokumentów m.in. karta 

gwarancyjna, dowód zakupu. Konsument jest zobowiązany opakować produkt w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. 

2) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia 

charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

3) Zwrot należności za zwrócone towary, nastąpi w terminie 14 dni roboczych na wskazane konto od daty otrzymania zwrotu. Zgodnie z ustawą i regulaminem 

sklepu zwracana kwota ceny zakupu zostanie powiększona o najtańszą dostępną dla tego towaru formę wysyłki. Koszt zwrotu towaru do Sprzedawcy 

ponosi Kupujący. 


