
FORMULARZ ODST ĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDA ŻY ZAWARTEJ NA ODLEGŁO ŚĆ 

 

 
(imię i nazwisko konsumenta) 
 
(adres konsumenta) 
 
(data zawarcia umowy) 

 

Premium Bartosz Krawczyk 

ul. Przelotowa 200 

42-5230 Dąbrowa Górnicza 

E-mail: sklep@ribbley.pl 

Tel. kom. 604 554 292 

 
 
 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: 

 
 
 
 

(proszę wymienić rzeczy objęte umową sprzedaży) 
 

   
(data)  (podpis konsumenta) 

 
 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy przez konsumenta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDA ŻY ZAWARTEJ NA ODLEGŁO ŚĆ 

 

Prawo odstąpienia od umowy 

Masz 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 weszłaś w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia 

inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie rzeczy. 

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas, tj. Premium Bartosz Krawczyk Dąbrowa Górnicza; e-mail: 

sklep@ribbley.pl; tel. kom. 604 554 292, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na 

piśmie wysłanego pocztą na wyżej podany adres. 

 

Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłała informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa 

odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

 

Skutki odstąpienia od umowy 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z 

wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie 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 Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba, 

że wyraźnie zgodziłaś się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy i oceny jej stanu. 

 

Proszę odeślij rzecz niezwłocznie na adres: Premium Bartosz Krawczyk ul. Przelotowa 200 42-523  Dąbrowa Górnicza, a w każdym razie 

nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałaś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz 

rzecz przed upływem terminu 14 dni. 

 

Będziesz musiała ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 

 

Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia 

charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

 

Wyłączenia prawa odstąpienia od umowy 

Informujemy, że prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Ci w przypadku towarów wykraczających poza 

naszą standardową ofertę, przygotowanych na Twoje specjalne zamówienie i dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb (Dotyczy 

portfeli grawerowanych). 

Pełny katalog wyłączeń prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość reguluje art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2015 roku o prawach 
konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827). 
 


