
 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 

 
opracowany na podstawie załącznika numer 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 

konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

 

 

Adresat „usuwamy zapis w nawiasie uzupełniając 
automatycznie naszymi danymi” [w tym miejscu 
przedsiębiorca powinien wpisać nazwę 
przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są 
dostępne, numer faksu i adres e-mail] 

KAGSTUDIO 
PHU PIOTR GRZYWACZ 

ul. Struga 23 (I piętro), 70-784 Szczecin 
NIP: 852 119 03 32 

sklep@kagstudio.pl 

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
(*)

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)  

Data zawarcia umowy
(*)

/odbioru
(*)

  

Numer zamówienia:  

Przyczyna zwrotu (pole nieobowiązkowe):  

Adres konsumenta(-ów) 
 

 

Proszę o zwrot kwoty: 
 

Na podany numer rachunku bankowego: 
 

Data 
 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest 
przesyłany w wersji papierowej) 

 

(*)
 Niepotrzebne skreślić. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Zgodnie z regulaminem: 

 
Pkt.  8.8.5. – […] Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego 

sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na 

inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca 

nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze 

zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z 

powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od 

tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

 

Pkt. 8.8.6. - Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni 

kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub 

przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca 

zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie 

Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Ul. Struga 23 

(I piętro), 70-784 Szczecin. 

 

 

 

 

 


