……………………………………………………………….
(Imię i nazwisko Konsumenta)

………………………………………………………
(Miejscowość, data)

……………………………………………………………….
(Adres)

……………………………………………………………….
(Kod pocztowy, miejscowość)

……………………………………………………………….
(Numer telefonu)

……………………………………………………………….
(Adres e-mail)

MTM Dariusz Seferyński
ul. Młodnicka 52 C, 04-239 Warszawa
tel. 22 353-11-11, 353-22-22
e-mail: biuro@firmamtm.pl

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Oświadczam/oświadczamy*, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz.U. 2014 poz. 827) odstępuję/odstępujemy*: od umowy sprzedaży następujących rzeczy* umowy dostawy
następujących rzeczy* umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy*/o świadczenie
następującej usługi*
…………...…………....…......………………………..……………………………….………………………………………………………………………………….,
..……………………………………………...…..……………., w ilości ……………...……, zakupionego w dniu ………….…………………………,
rodzaj i numer dowodu zakupu - paragon/faktura VAT* ..………..…………….…………………………………………………………………
Data zawarcia umowy* / odbioru towaru*…………………………..…………………………………………………………………………………..
Proszę o zwrot kwoty** …………………………...….………….. zł. …………..…………. gr. (słownie: …….…………………………………….
…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…),
na rachunek bankowy nr ...……….… - ………..……… - ……………..… - …………..…… - ………..……… - …………..…… - ………..……
prowadzony w Banku ……..……………………………………………………………………………………………………………………………………….
lub przekazem pocztowym na adres ………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
Towar zwracam w stanie niezmienionym/towar zwracam w stanie zmienionym, obniżającym wartość*.
* niepotrzebne skreślić
** Kwota zwracana może być niższa od żądanej, jeśli nastąpiło zmniejszenie wartości
rzeczy będące wynikiem korzystania z niej przez Konsumenta w sposób wykraczający
poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
(Art. 34. Ust.4 Ustawy).

……………………………………………………………
(Czytelny podpis Konsumenta)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

INFORMACJE DLA KONSUMENTA
1.
2.

3.
4.

5.

Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie Oświadczenia przed jego upływem. (Art.30. ust.2 Ustawy)
Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru
niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował,
że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. (Art. 34. Ust.1 Ustawy)
Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść
lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. (Art. 34. Ust.2 Ustawy)
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca
nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9.. (Art. 34. Ust.4
Ustawy).
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa
umowę uważa się za niezawartą. (Art. 31. Ust.1 Ustawy)

