
Data  .................................. 

Miejscowość  ........................................................ 

Imię i nazwisko  ..................................................... 

e-mail  ...................................................................

nr tel.  ..................................................................... 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Konsument (w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego) może zwrócić towar zakupiony poza siedzibą firmy bez
podania przyczyny w ciągu 14 dni od jego otrzymania. 

Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania. 

Zapłata za towar zostanie zwrócona na podane poniżej konto bankowe. 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:

L.p. Nazwa produktu Data zakupu /
nr zamówienia

Ilość

1

2

3

4

Nr rachunku bankowego, na który zostanie dokonany zwrot za zamówienie:

Oświadczam, że zwracany produkt jest kompletny i nie nosi śladów użytkowania.

…....................…...........................................................
Czytelny podpis klienta

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy i skutki takiego odstąpienia opisane są na str. 2 niniejszego 
formularza.

str. 1

ul. Sadownika 16
09-500 Gostynin
tel. (24) 235 51 57

605 03 33 75



POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. 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 - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności 
rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji
o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez 
pismo wysłane na adres e-mail info@aqva-light.pl lub pocztą na adres: AQVA-LIGHT Aleksander 
Warwocki, ul. Sadownika 16, 09-500 Gostynin, z dopiskiem „Zwrot”.

3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to 
obowiązkowe.

4. 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.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu otrzymane od Państwa płatności, 
nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu 
prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Możemy jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do 
czasu otrzymania 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.   

Zwrotu płatności dokonamy na konto podane przez Państwa w oświadczeniu o ostąpieniu od umowy.
Nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Prosimy 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 na adres:  AQVA-LIGHT 
Aleksander Warwocki, ul. Sadownika 16, 09-500 Gostynin, z dopiskiem „Zwrot”.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
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mailto:info@aqva-light.pl

