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DANE OSOBOWE
Imię i nazwisko:

ulica, numer domu, numer lokalu:

miejscowość, kod pocztowy:

telefon kontaktowy:

e-mail:

JEŚLI CHCESZ ZWRÓCIĆ TOWAR:

1
Wypełnij DANE OSOBOWE 
na górze strony oraz poniższy formularz 
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD 
UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy 
zawartej na odległość.

2
DOŁĄCZ DO 

3
Prześlij paczkę na adres:
POLBIT BARTOSZ POLENDER
UL. SŁONECZNY SAD 4H
72-002 DOŁUJE

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

nr zamówienia / nr aukcji allegro:

data dostawy / odbioru: nr i data paragonu / faktury:

nazwa / symbol towaru, ilość sztuk:

Zwrotu środków proszę dokonać zgodnie z poniższymi danymi:

nr rachunku bankowego:

kwota: słownie:

JEŚLI CHCESZ ZAREKLAMOWAĆ TOWAR:

1
Wypełnij DANE OSOBOWE 
na górze strony oraz poniższy formularz 
ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

Zgłaszam reklamację produktu (UWAGA! jeżeli posiadasz taką możliwość, przed wysyłką reklamacji wyślij nam zdjęcie/film ukazujący wadę
produktu na adres email polbito@polbit.com.)

2
Zapakuj bezpiecznie towar, DOŁĄCZ DO 
PACZKI TEN FORMULARZ, na przesyłce 
umieść wyraźny napis REKLAMACJA 3

Prześlij paczkę na adres:
POLBIT BARTOSZ POLENDER
UL. SŁONECZNY SAD 4H
72-002 DOŁUJE

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

nazwa / symbol towaru, ilość sztuk:

data dostawy / odbioru: nr i data paragonu / faktury:

towar posiada następujące wady:

Proszę o przesłanie produktu pozbawionego wad lub jeśli nie będzie to możliwe o zwrot pieniędzy na rachunek bankowy.

nr rachunku bankowego:

kwota: słownie

data podpis konsumenta

Zapakuj bezpiecznie towar, DOŁĄCZ DO 
PACZKI TEN FORMULARZ, KOPIĘ 
DOKUMENTU ZAKUPU, na przesyłce 
umieść wyraźny napis ZWROT
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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 dostarczenia towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o 
swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład za pomocą ww. formularza).
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.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, 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 przypadku gdy towar zakupiony został na fakturę VAT, do kupującego zostanie wysłana korekta do faktury VAT, a zwrot środków nastąpi 
niezwłocznie po otrzymaniu podpisanej przez kupującego korekty. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące 
wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

REKLAMACJA

Jesteśmy uczciwą firmą i Ty jesteś dla nas najważniejszy, jeżeli po otrzymaniu towaru nie 
będziesz zadowolony - skontaktuj się z nami, zawsze staramy się rozwiązać daną sytuacje 

korzystnie i w miłej atmosferze. 

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)
2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć 
ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje 
się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej 
przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograni-
czenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który 
wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi 
jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję 
Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy 
Klientowi.
6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada 
lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
7. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta 
lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie 
wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub 
naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
9. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast 
wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest 
niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
11. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
12. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
13. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 
dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.
14. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia 
przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
15. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W 
przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
16. Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na własny koszt dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres sprzedawcy.
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