
 
Miejscowość, data 

…………………………………………
………………………………………….
…………………………………………. 
 

 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 
Adres konsumenta(-ów) 
 

F.H.U Watra 
ul. Grzegórzecka 45-47 
31-532 Kraków 
 
 

 
 

Oświadczenie 
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość  

lub poza lokalem przedsiębiorstwa 
 
 
 
Ja/My (*)………………….…………………………………………………….niniejszym informuję/informujemy(*) o 

moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) 

………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

umowy dostawy następujących rzeczy(*) ………………………………………………………….. 

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej 

usługi(*)……………………………………………………………………..………………………….. 

 

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….  

 

…………………………………… 

Podpis konsumenta(-ów) 

 

 
 
(*) Niepotrzebne skreślić 
1  podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług 

2  podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru 



1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 

2014 r., poz. 827), możecie Państwo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, 

składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni.  

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Państwa poprzez przesłanie 

oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej na adres: F.H.U. WATRA, ul. Grzegórzecka 45-

47, 31-532 Kraków lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@sklepharcerski.pl.  

3. Termin 14-dniowy, w którym możecie Państwo odstąpić od Umowy sprzedaży, liczy się od 

dnia wydania Produktu. 

4. Prosimy o zwrot produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym 

odstąpiliście Państwo od umowy na adres: F.H.U. WATRA, ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 

Kraków.  Zwracane produkty muszą być w stanie kompletnym, w oryginalnym i 

nienaruszonym opakowaniu, odzież z zachowanymi metkami. Po Państwa stronie jest 

odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niej w 

sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.   

5. W terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwrócimy 

Państwu wszystkie dokonane płatności, w tym koszt dostarczenia Produktu, przy czym zwrot 

płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez 

Konsumenta dowodu jego odesłania. Koszty zwrotu Produktu są po Państwa stronie. 

6. Zwrotu płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyliście 

Państwo kupując produkt. 
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