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WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 

         ____________________ 
                   (miejscowość, data) 

LEPOLAM Wichrowscy Spółka Jawna 
ul. Przemysłowa nr 35, 26-052 Nowiny 

      Dane Klienta: 

      _______________________________ 
                            (imię i nazwisko) 

      _______________________________ 
                          (adres zamieszkania) 

      _______________________________ 

      _______________________________ 
                                                                       (opcjonalnie – numer telefonu kontaktowego) 

      _______________________________ 
            (opcjonalnie – adres poczty elektronicznej) 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość 
(dot. sklepu internetowego www.desiva.pl) 

Działając na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach Konsumenta 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.), niniejszym *oświadczam/my, że *odstępuję/my od:  

 * umowy sprzedaży następujących rzeczy: __________________________________ 
___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________; 

 * umowy dostawy następujących rzeczy: ____________________________________ 
___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________; 

 * umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy: ________________ 
___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________; 

 * umowy o świadczenie następującej usługi: _________________________________ 
___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
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Data zawarcia umowy1/odbioru rzeczy2 - ____________________________; 

Numer zamówienia - ____________________________________________; 

Numer paragonu/faktury VAT - __________________________________. 

Stosownie do treści art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach Konsumenta 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) „Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego 
samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób 
zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.”. Mając na uwadze powyższe, w związku 
z przedmiotowym odstąpieniem od umowy zawartej na odległość, proszę o zwrot należnej 
mi kwoty: 

 * w sposób, jaki dokonana została zapłata; 

 * 3 na rachunek bankowy nr _____________________________________________; 

 * 4 przekazem pocztowym na adres: _______________________________________; 

       ____________________________ 
                           (data i podpis) 

(*) – niepotrzebne skreślić; 

(1) – datę zawarcia umowy podać w przypadku gdy umowa dotyczyła świadczenia usług; 

(2) – datę odbioru rzeczy podać w przypadku gdy umowa dotyczyła zakupu towaru; 

(3) – należy wypełnić jedynie w przypadku wyboru tej opcji zwrotu należnej kwoty, podanie 
przedmiotowych danych jest dobrowolne. 

(4) – należy wypełnić jedynie w przypadku wyboru tej opcji zwrotu należnej kwoty, podanie 
przedmiotowych danych jest dobrowolne. 

 

 

 


