...............................

………………………., dn. ………….20…..r.

...............................
...............................
Imię i nazwisko, oraz adres konsumenta

Centrum Edukacji i Turystyki „Wiking”
Robert Filipski
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 18/9
70-303 Szczecin

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Oświadczam, że zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
odstępuję od umowy kupna zawartej dnia ………………..….. w Szczecinie, na
podstawie zamówienia numer (sklep Istore) …………………………. (Allegro) nazwa
użytkownika …………………………… aukcja nr ………………………….. numer
faktury/paragonu …………………………………….. .
Proszę o zwrot kwoty ……………………… zł (słownie: ………………………………..
………………………………………………………………….…………………………… )
Przelewem na konto bankowe:
Nr konta: ……………………………………………………………………………………….
Posiadacz konta: ……………………………………………………………………………...
Adres posiadacza: …………………………………………………………………………….
Zwracam w stanie niezmienionym ………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
.
Otrzymany dnia ...……………………………………………………………………………..

Czytelny podpis konsumenta

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego,
przysługuje na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od umowy zawartej na
odległość, bez podania przyczyny w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania
towaru przez konsumenta. Oświadczenie na piśmie o odstąpieniu powinno zostać wysłane
na adres: Wiking Robert Filipski ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 18/9, 70-303 Szczecin
wraz z odsyłanym towarem. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed upływem tego
terminu konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podany adres.
Wypełniamy wszystkie pola Oświadczenia, potwierdzając druk własnym podpisem. Do
oświadczenia dołączamy paragon/fakturę. W przypadku braku należy wydrukować
zamówienie, potwierdzenie przelewu po zakupie i załączyć do formularza. Brak podpisu
powoduje nieważność roszczenia
Pamiętaj, aby podać numer zamówienia w Sklepie Istore oraz nazwę użytkownika w
serwisie aukcyjnym z numerem aukcji. Dane są niezbędne do ustalenia i weryfikacji zakupu.
Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku
•
•
•
•
•
•

rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez sklep internetowy,
przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy;
nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych
na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich
oryginalnego opakowania;
umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od
ruchu cen na rynku finansowym;
towarów (usług) o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez
niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których
przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
dostarczania prasy; oraz usług w zakresie gier hazardowych.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za
niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że
zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na
poniższy adres: Wiking Robert Filipski il. Bohaterów Getta Warszawskiego 18/9, 70-303
Szczecin
Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób,
zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

