…………………................
Miejscowość, data
Imię i Nazwisko Zamawiającego
……………………………………………………………….......
Adres ……………………………………………………………
Telefon………………………………………
Adres do zwrotu:
Gorsenia Sp. z o.o.
ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 65 90558 Łódź
tel: (+48) 42 637 68 13 wew 33
(opłata wg stawek operatora)

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Nr paragonu, data paragonu (ewentualnie nr zamówienia i data zamówienia)
……………………………………………………………………............................................................
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy objętych powyższym zamówieniem(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
ZWRACANY TOWAR:
l.p.

Nazwa produktu

Ilość

PROSZĘ O ZWROT NALEŻNOŚCI:
NA KONTO BANKOWE
__ ____ ____ ____ ____ ____ ____
INNE KONTO
__ ____ ____ ____ ____ ____ ____
Posiadacz rachunku………………………………………………………………………
…………………………..
podpis

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
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:
a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej
własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią
inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
 obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w
posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
 polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z
rzeczy;
b) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas – Gorsenia sp. z o.o. ul. 28
Pułku Strzelców Kaniowskich 65, 90-558 Łódź o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze
jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem 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.
Skutki 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.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Gorsenia sp. z o.o. ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 65, 90558 Łódź, 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.

