
 

 

 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 

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

 

Uni Platinum Sp. Z O.O. Sp. K. Al. Krakowska 44, 05-090 Janki, NIP: 5252774726, REGON: 382090323. -  

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

Data odbioru: ___________________________________________________________________________ 

Imię i Nazwisko konsumenta: _______________________________________________________________ 

Adres konsumenta: _______________________________________________________________________ 

 

P

Numer śledzenia paczki ze zwracanym towarem:

roszę o zwrot środków na numer konta: ______________________________________________________  

_______________________________________________  
 

 

Data                                                                                                                                                      Podpis konsumenta 

______________________                                                                                                ______________________  

 

 

 



 

 

 

 
Informacje dotyczące odstąpienia od umowy sprzedaży 
 

1. Klient będący zarazem Konsumentem ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania 
jakiejkolwiek przyczyny. 

 
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy 

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

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować  Uni Pla�num Sp. Z O.O. Sp. K.
Al. Krakowska 44, Janki, 05-090, e-mail: biuro@unilight.com.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej 
umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pismem wysłanym pocztą lub pocztą elektroniczną. 

 
4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie internetowej sklepu, 

jednak nie jest to obowiązkowe. 
  

5.  Sprzedawca  niezwłocznie pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. 
 

6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania 
przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

 
7. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego odesłania Towaru na adres siedziby Sprzedawcy, a w każdym razie nie 

później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin 
jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni 

 
8. Klient odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko. 

 
9. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta 

płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez 
Klienta 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 Sprzedawca został poinformowany 
o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 

 
10. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta 

użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku 
Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
 

11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia 
nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 

1

13. Jeśli zakup został dokonany na paragon warunkiem koniecznym jest zwrot towaru wraz z paragonem a w razie 
       zagubienia - wypełnić dostępne na stronie oświadczenie o zagubieniu paragonu.

2. Klient jeśli skorzystał z Towaru w sposób, który wykracza poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i jego 
funkcjonowania ponosi w wyniku tego odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem 
umowy. 
 

 


