
Miejscowość́ ..................., data............. r. 
 
SPRZEDAJA ̨CY:  
Goood – Paweł Jaworski  
Ul. Prosta 3A 45-526 Opole 
NIP 754-256-40-56  
 

Osẃiadczenie odstap̨ienia od umowy. 
(Dotyczy kliento ́w indywidualnych, 

klienci kto ́rzy dokonali zakupu na działalnos ́c ́ gospodarcza ̨ z faktura ̨ VAT nie maja ̨ moz ̇liwosći odstap̨ienia od umowy.) 
 
NABYWCA: 
Imie ̨ i Nazwisko ......................................  
Adres: ..................................................  
email: ..................................................  
tel. ......................................................  
 
Odsta ̨pienie od umowy moz ̇liwe jest w cia ̨gu 10 dni od daty otrzymania przesyłki, pod warunkiem, z ̇e produkt jest w stanie niezmienionym 
(posiada komplet opakowan ́ i metek) i nie był uz ̇ywany (nadaje sie ̨ do dalszej odsprzedaz ̇y). Zwro ́cony produkt dotrze do nas w czasie nie 
dłuz ̇szym niz ̇ w cia ̨gu 10 dni od otrzymania przesyłki. Zwracamy tylko koszt zakupionego towaru, nie zwracamy koszto ́w przesyłki.  
 

Osẃiadczenie o odsta ̨pieniu od umowy zawartej na odległos ́c ́: 
 
Os ́wiadczam, z ̇e zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niekto ́rych praw konsumento ́w 
oraz o odpowiedzialnos ́ci za szkode ̨ wyrza ̨dzona ̨ przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271) odste ̨puje ̨ 
od umowy kupna. Kupuja ̨cy moz ̇e zrezygnowac ́ z zakupionego przedmiotu w terminie do 10 dni od daty 
odebrania przesyłki. Towar wraz z paragonem fiskalnym nalez ̇y odesłac ́ do nas w terminie 10 dni od 
otrzymania przesyłki. Nie przyjmuje ̨ zwroto ́w wysłanych za pobraniem  
 
Os ́wiadczam, z ̇e nie mine ̨ło 10 dni od dostarczenia towaru . 
Produkt (nazwa wyrobu)................................................................................................................................................. 
Otrzymałem w dniu:...................... ZAKUP z dnia .............................................................................................................. 
Wartos ́c ́ towaru bez koszto ́w transportu ..........................................................................................................................zł, 
słownie:........................................................................................................................................................................... 
 
Os ́wiadczam, iz ̇ rezygnuje ̨ z zamo ́wionego przeze mnie towaru poniewaz ̇ : 
(tylko do 10 dni roboczych, towar nowy nieuz ̇ywany) 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
 
Prosze ̨ o zwrot w/w kwoty na konto bankowe: 
nr..................................................................................................................................................................................... 
Os ́wiadczam, z ̇e towar Zwracam, w stanie niezmienionym, nieuz ̇ywanym z kompletem metek oraz do przesyłki 
doła ̨czam ORYGINALNY PARAGON – nie przyjmujemy kopii. Zwroty niezgodne z os ́wiadczeniem nie be ̨da ̨ 
przyjmowane. Towar, kto ́rego zwrot/reklamacja nie zostanie uznana (odesłana po wymaganym terminie, nie 
zawierajac̨a paragonu bad̨z ́ pisma reklamacyjnego, bez metek, zabrudzony, z widocznymi sĺadami uz ̇ywania, lub 
bez oryginalnego opakowania), be ̨dzie odesłany na koszt Klienta.  

 
 

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

PODSTAWA PRAWNA: USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o szczego ́lnych warunkach sprzeda y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu 
cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, ze zm.). USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niekto ́rych praw konsumento ́w oraz 
odpowiedzialnos ́ci za szkode ̨ wyrza ̨dzona ̨ przez prodkut niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Rozporza ̨dzenie Ministra Finanso ́w w 
sprawie szczego ́łowych zasad uwidaczniania cen towaro ́w i usług oraz sposobu oznaczania cena ̨ towaro ́w przeznaczonych do sprzeda z ̇y z 
dnia 10 czerwca 2002 r. (Dz. U. 99, poz. 894). Ustawa o s ́wiadczeniu usług droga ̨ elektroniczna ̨ z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 
1204). 


