
SPRZEDAJĄCY:      ........................, dn............. 2015 r. 
Handelsagentur 
Jacek Dyndał 
Ul. Powstańców Warszawy 38 
42-271 Częstochowa 

     NIP 5732236302 
 

Oświadczenie odst ąpienia od umowy. 
 

 
NABYWCA: 
Imię i Nazwisko ...................................... 
Login z Allegro ........................................ 
Adres: .................................................. 
email: .................................................. 
tel. ...................................................... 

 
Odstąpienie od umowy możliwe jest w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. 
 
   
Informujemy o odstąpieniu umowy kupna. Kupujący może zrezygnować z zakupionego 
przedmiotu w terminie do 14 dni od daty odebrania przesyłki. Towar (bardzo prosimy również o 
dołączenie do zwracanego towaru paragonu fiskalnego otrzymanego wraz z towarem) należy 
odesła ć, w terminie 14 dni  na poni ższy adres: 
 
Adres na który nale ży odesła ć zwracany towar: 
 
Handelsagentur 
Jacek Dyndał 
ul. Powsta ńców Warszawy 38 
42-271 Częstochowa 
Tel.: 692 981 852 
 
 
Oświadczam, że nie min ęło 14 dni  od dostarczenia towaru . 
Produkt (nazwa i kod wyrobu)…………………………………………………………… 
Otrzymałem w dniu:......................  zakup z dnia .......................... 
Na kwotę  ...............................zł 
(słownie:.............................................................................................)  
 
  
Prosz ę o zwrot w/w kwoty na konto bankowe:  
 
nr................................................. ............................................ 
 
lub prosz ę o podanie innego sposobu zwrotu wpłaty. 
   
 
 

   ..................................  
 podpis konsumenta 



INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODST ĄPIENIA OD UMOWY 
 
Zgodnie z obowiązującym prawem, mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w 
terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
 
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w 
posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa 
weszła w posiadanie rzeczy. 
 
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas 
(Handelsagentur Jacek Dyndał, ul Powsta ńców Warszawy 38, 42-271 Cz ęstochowa, 
sklep@dostawanajutro.pl, tel 692981852 ) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy 
w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą 
elektroniczną). 
 
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to 
obowiązkowe. 
 
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację 
dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem 
terminu do odstąpienia od umowy. 
 
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od 
Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów 
wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły 
sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później 
niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa 
odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy 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 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. 
 
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz 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. 
 
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 
 
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w 
sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
 


