
I. Dane Klienta

W przypadku zwrotu towaru prosimy:

II. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Niniejszym informuje o odstąpieniu od umowy sprzedaży zakupionego towaru:
Dane zakupu:

Data otrzymania towaru:

Proszę o zwrot kwoty zakupu na rachunek bankowy:

III. Pouczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
1. Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpie-
nia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa 
odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze 
jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres: 
Fabryka Mebli BODZIO Bogdan Szewczyk sp. j., Goszcz ul. Sycowska 16, 56-416 Twardogóra

Mogą Państwo skorzystać z niniejszego wzoru formularza odstąpienia od umowy. Aby zachować termin do odstąpienia od 
umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa przed upływem 14 dni od 
otrzymania przesyłki.
2. Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym 
koszty dostarczenia do Państwa rzeczy, niezwłocznie po otrzymaniu zwracanego towaru. Zwrot płatności zostanie doko-
nany 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 dodatkowych żadnych 
opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu 
dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Prosimy o odesłanie 
rzeczy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu 
od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. 
Informujemy, że będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniej-
szenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia 
charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Adres:

Imię i nazwisko: Adres e-mail:

1  Wypełnienie rubryki Dane
      osobowe oraz poniższego
       formularza
2   Zapakowanie w sposób 
       bezpieczny zakupionego towaru
       wraz z wypełnionym 
       formularzem 

3   Przesłanie towaru oraz wypełnionego formularza na adres:
       Fabryka Mebli BODZIO
       Bogdan Szewczyk sp. j., Goszcz
       ul. Sycowska 16, 56-416 
       Twardogóra z dopiskiem ZWROT SKLEP ONLINE
       Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek 
         odsyłanych do e-sklepu za pobraniem.

Powód zwrotu (nieobowiązkowo):

Numer zamówienia w systemie:

Nazwa lub kod towaru/towarów:

Numer rachunku:

(data) Podpis Klienta


