
 
 
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY ZAWARTEJ ZE SKLEPEM INTERNETOWYM 

 

1. Dane Klienta:            
             

2. Informacje o umowie:          

Data zawarcia umowy (złożenia zamówienia):   _______   (dzień - miesiąc - rok) 

Numer zamówienia:              

Wybrany sposób płatności:           

Wybrany sposób dostawy i koszt dostawy:       _________  

Data otrzymania przesyłki z zamówionym towarem:      (dzień - miesiąc - rok) 
 

Lp. KOD PRODUKTU ROZMIAR CENA POWÓD 
*wybierz z listy - opcjonalnie

     

     

     

     

     

 

* (0) brak powodu   (1) za mały   (2) za duży   (3) nie podoba mi się   (4) nieodpowiedni krój   (5) produkt różni się od zdjęcia   (6) 
produkt uszkodzony / wadliwy   (7) dostarczono inny produkt   (8) opóźniona dostawa   (9) inny 

3. Będziemy wdzięczni za zwrot towaru nie posiadającego jakichkolwiek znamion użytkowania oraz posiadającego 
wszystkie orginalne metki. Prosimy w miarę możliwości o dołączenie faktury/ paragonu ułatwi to nam szybszą 
obsługę zwrotu. 

4. Oświadczenie Klienta:  

Działając na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827), 
niniejszym odstępuję od umowy szczegółowo opisanej w pkt 3 niniejszego oświadczenia, którą zawarłem ze 
Sprzedającym określonym w pkt 1. Do niniejszego oświadczenia załączam potwierdzenie transakcji (paragon, 
rachunek, fakturę VAT – niepotrzebne skreślić). Zobowiązuję się do niezwłocznego zwrotu dostarczonych towarów. 
Zobowiązuję się zwrócić dostarczone towary w stanie niepogorszonym ponad zmiany, będące wynikiem 
korzystania z towarów w sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów – pod 
rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej z tego tytułu. 

Wyrażam zgodę na dokonanie zwrotu środków pieniężnych na numer rachunku bankowego: 

  -     -     -     -     -     -     
 

5. Oświadczam, że w związku z odstąpieniem od umowy zakupu udokumentowanego fakturą o numerze 
__________________, wyrażam zgodę na wystawienie faktury korygującej dokumentującej zwrot towaru oraz 
przesłanie jej na maila ________________________   

6. Miejscowość i data:      

7. Podpis:       

 
Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać na adres Sprzedawcy, podany w pkt 1. lub na adres email 
Sprzedawcy, określony w Regulaminie.  
Pełna instrukcja zwrotu znajduje się na naszej stronie www.clodi.pl. 


