
1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez 
podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów odesłania rzeczy na nasz adres. 

2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania 
z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy 

3. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy 
wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 
do Prawa konsumenckiego, poniższy formularz lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim. 

4. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zacho
wania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstą
pił na własny koszt. 

5. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez konsumenta zwrócimy 
wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, ale jeżeli konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły 
sposób dostarczenia oferowany przez nas, to nie zwrócimy konsumentowi dodatkowych kosztów (zgodnie z art 33 Prawa konsumencki
ego).  

OŚWIADCZENIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

………………………………, dnia …………………………

Ja niżej podpisany(a):

Imię i nazwisko: …........................................................................................................................

Adres: ….......................................................................................................................................

Kod pocztowy:  …...........................................

Miejscowość: …........................................................................... nr telefonu:  ..................................................

oświadczam, że odstępuję od umowy zawartej dnia ……………………… za pośrednictwem serwisu 
elmixagd.pl z firmą: F.H. ELMIX-AGD Robert Krawiec , Haczów 573 , 36-213 Haczów , NIP: 686-102-40-63

w związku z zakupem:

Numer zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………

lub nazwa towaru:

1.  ………………………………………………………………………………………………………

2.  ………………………………………………………………………………………………………

3.  ………………………………………………………………………………………………………

4.  ………………………………………………………………………………………………………

Zwrotu wpłaconej przeze mnie kwoty w wysokości ……............…… , na którą składa się cena towaru oraz 
koszt jego przesyłki, proszę dokonać na następujący rachunek bankowy:

Bank: ………………………………………………………………………………………………

Numer rachunku: ………………………………………………………………………...............

…...................................................................

/podpis/                       


