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Oświadczenie o odstąpieniu od umowy 
 
Dotyczy konsumentów (osób fizycznych) dokonujących czynności niezwiązanej z działalnością 
gospodarczą lub zawodową. UWAGA: Klienci, którzy dokonali zakupu w związku działalnością 

gospodarczą lub zawodową z fakturą VAT nie mają możliwości odstąpienia od umowy! 
 

NABYWCA:  
Imię i Nazwisko:  
Adres: 

email:  
tel.  

 
Odstąpienie od umowy należy przesłać pocztą lub pocztą elektroniczną w ciągu 10 dni od daty otrzymania 
przesyłki, pod warunkiem, że produkt jest w stanie niezmienionym (posiada komplet opakowań i metek) i nie był 
używany (nadaje się do dalszej odsprzedaży). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego 
upływem. Po odstąpieniu od umowy towar wraz z dowodem zakupu należy wysłać tak, aby dotarł do nas w czasie nie 
dłuższym niż 14 dni od otrzymania przesyłki. Zwrotowi podlega kwota stanowiąca równowartość ceny zakupionego 
towaru. Nie zwracamy kosztów przesyłki. W przypadku niedotrzymania powyższych terminów odstąpienie od 
umowy będzie bezzasadne i towar zostanie zwrócony klientowi na jego koszt. 
 
 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość: 
 
Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o 
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271) odstępuję od umowy 
kupna - sprzedaży. 
 
Oświadczam także, że nie minęło 10 dni od dostarczenia towaru. 
Produkt (nazwa i kod wyrobu): …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Towar otrzymałem/łam w dniu: ……………………………………… r.  Zakupu dokonałem/łam w dniu: …………………………………… r. 
Na kwotę (wartość towaru bez kosztów transportu) ……………………………. zł  (słownie: ……………………………………………………) 
Proszę o zwrot w/w kwoty na konto bankowe: 
nr ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Towar wraz z paragonem fiskalnym oraz niniejszym oświadczeniem w oryginale należy dostarczyć do nas na 
adres: 
GALERIA WNĘTRZ „Mercus”, uL. GWIEZDNA 4, 59-220 LEGNICA  
w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. W przypadku nie dotrzymania powyższego terminu towar 
zostanie zwrócony klientowi na jego koszt! Data nadania nie jest równoznaczna z datą dostarczenia! 
 
Oświadczam, że towar Zwracam, w stanie niezmienionym, nieużywanym z kompletem metek oraz do przesyłki dołączam 
ORYGINALNY PARAGON LUB FAKTURĘ – nie przyjmujemy kopii. Zwroty niezgodne z oświadczeniem nie będą 
przyjmowane. Towar, którego zwrot nie zostanie uznany (odesłany po wymaganym terminie, nie zawierający paragonu, 
bez metek, zabrudzony, z widocznymi śladami używania, lub bez oryginalnego opakowania) i będzie odesłany na koszt 
Klienta. 

 
 
 

 
                                                                                                                czytelny podpis konsumenta 
 
PODSTAWA PRAWNA: USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda y konsumenckiej oraz o zmianie 
Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, ze zm.). USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów 
oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Rozporządzenie 
Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów 
przeznaczonych do sprzedaży z dnia 10 czerwca 2002 r. (Dz. U. 99, poz. 894). Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną  
z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). 


