
 
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość  

lub poza lokalem przedsiębiorstwa 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

 
NABYWCA: 
Imię i Nazwisko ....................................................................................................................................................................................... 

Adres: ..................................................................................................................................................................................................... 

email: ...................................................................................................................................................................................................... 

tel. .......................................................................................................................................................................................................... 

 
Niniejszym informuję, iż odstępuje od umowy sprzedaży 
 
Produkt/y(nazwa)................................................................................................................................................................................... 

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

Otrzymałem w dniu:............................................................................................................................................................................... 

ZAKUP z Dnia ..........................Nr paragonu (lub Faktury VAT) .............................................................................................................. 

Zakupu dokonałem za pośrednictwem sklepu internetowego extremesat.pl / sklep.extremesat.pl  

Proszę o zwrot kwoty za produkt/y ...............................................................................................................................................zł 

 (słownie)................................................................................................................................................................................................ 

Proszę o zwrot w/w kwoty na konto bankowe: 

nr........................................................................................................................................................................................................... 

Dane posiadacza rachunku bankowego................................................................................................................................................ 

 
 
 

         ............................................................... 
 (Data i podpis konsumenta) 

 
KOSZT ZWROTU RZECZY W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY PONOSI KONSUMENT. 
 

Najlepiej w ciągu 14 dni wysłać oświadczenie wraz z towarem i PARAGONEM lub FAKTURĄ VAT na nasz adres: 
 

Extreme-SAT Adam Szpoczek   
Miliardowicka 55 

43-518 Ligota 
sklep@extremesat.pl ,  
biuro@extremesat.pl 

NIP : PL 6521649976 , Regon : 240595668 
ING Bank S.A.: 82 1050 1256 1000 0023 1501 6846 

 
WIĘCEJ INFORMACJI: www.extremesat.pl/regulamin.html 

 
Zgodnie z art.27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.poz.827) Klient będący konsumentem, który zakupił 
towar na odległość – za pośrednictwem sklepu internetowego – ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny  
w terminie do 14 dni od otrzymania Towaru  bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art.34 ust 2 art. 35 
Prawa konsumenckiego. Zwrotowi podlega wyłącznie wartość wpłaconej kwoty za towar wraz z kosztem dostawy do Nabywcy. 
Przy zwrocie produktów proszę pamiętać aby zachować ich stan w jakim były wydane i stan opakowania w sposób nienaruszony,  
gdyż w przypadku naruszenia wyglądu i właściwości produktów Sprzedawca może pomniejszyć kwotę zwrotu o koszt zapłaty za 
zmniejszenie wartości towaru. Konsument ma prawo obejrzeć dostarczony towar w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie 
stacjonarnym. Jeżeli rzecz nie spełnia jego wymagań, nie może używać jej dowolnie.  Większość produktów dostępnych w sklepie 
internetowym posiada folie ochronne na elementach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Z tego też względu zaleca się nie 
zdejmować folii ochronnych z tych elementów przez okres 14 dni od doręczenia sprzętu. Towar kupiony może być także wymieniony 
na inny w ciągu 14 dni. Prosimy o odsyłanie Towaru w miarę możliwości w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu.  
 
Uwaga! Prawo do odstąpienia od umowy dotyczy konsumentów, nie przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą tutaj dopuszczamy, 
różne opcje zadowolenia klienta ale uzgadniane są indywidualnie zapraszamy do kontaktu. 
 


