
         

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY   

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY   

   

(I) Prawo odstąpienia od umowy   

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.   

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub 

w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.    

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas - Rafała Małkowicza, działającego  

pod firmą Rafał Małkowicz DecoDesign, ul. Forteczna 1 lok 5; 32-086 Węgrzce, e-mail: sklep@decodesign.com.pl, 

adres strony internetowej: www.decodesign.com.pl - o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze 

jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).   

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.   

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania 

przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.   

(II) Skutki odstąpienia od umowy   

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym 

koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu 

dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym 

przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa 

odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie 

zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; 

w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.   

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Rafał Małkowicz DecoDesign, Baranów 66; 28-100 Busko - Zdrój, 

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od 

niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.    

   

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.    

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to 

konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.    

   

   

   



   

   

         

   

……………..…………………………….   

Miejscowość, data    

Adresat: Rafał Małkowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Rafał Małkowicz DecoDesign,   ul.  

Forteczna 1 lok 5; 32-086 Węgrzce, e-mail: sklep@decodesign.com.pl,      www.decodesign.com.pl    

   

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ   

(formularz ten należy wypełnić i odesłać pocztą tradycyjną/elektroniczną tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)   

   

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:    

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

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

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

Data zamówienia:   ………………………………………………   

Data odbioru:       ………………………………………………   

   

Zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu Sprzedawcy zobowiązuję się do zwrotu na własny koszt Produktu w stanie 

niezmienionym, wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią, w terminie 14 dni od daty złożenia niniejszego pisma.   

   

Zwrot kosztów, proszę/prosimy(*) dokonać (właściwe zaznaczyć):   

   

a) Na rachunek bankowy nr ……………………………………………………………………….. , którego właścicielem jest   

……………………………………………………………...……………    

b) Przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu.   

   

W przypadku niewskazania sposobu zwrotu kosztów, Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, 

jakiego użył Kupujący.   

   

Imię i Nazwisko Kupującego:    ………………………………………………   

Adres Kupującego:       ………………………………………………   

            ………………………………………………   

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

Data i Podpis Konsumenta   



 (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)   


