
 
 

Wide Investments Sp. J.  
ul. Tarnowska 145 
26-026 Wola Morawicka 
tel. 41 300 59 60 

 
  

OŚWIADCZENIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
FORMULARZ ZWROTU TOWARU 

Numer zamówienia  

Data otrzymania przesyłki  

Imię i nazwisko  

Adres wysyłki  

Adres e-mail  

Nr telefonu  
 

Lp. Nazwa produktu (nr katalogowy) Ilość 

1   

2   

3   
 

Proszę wydrukować dokument oraz go wypełnić i dołączyć do wysyłki naklejając go na 
zewnątrz opakowania obok listu przewozowego tak aby nie było widać danych osobowych 
(wystarczy złożyć kartkę na pół) - prosimy nie wkładać do środka paczki. 
 

W przypadku dokonania płatności przez system Payu/Dotpay/Przelewy24/BLIK/Karta 
płatnicza zwrot zostanie dokonany za pośrednictwem tego samego systemu, a pola poniżej 
należy pozostawić puste. 

Numer rachunku bankowego: 
 

 

 

Właściciel konta bankowego: ………………………………..……………………………………….……………………… 

Kwota do zwrotu: …………………………………………………………………………………………………………………… 

słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1.Na podstawie Art. 27 ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 informujemy, że  Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem 
przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem , że nie dotyczy to umów 
zawartych „ na firmę” z wystawioną fakturą VAT oraz umów zawartych w drodze licytacji oraz innych umów o których mowa w art. 38 powołanej ustawy. 
2. W celu  zwrotu towaru klient zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia Oświadczenie odstąpienia od umowy i załączenie go do odsyłanych produktów.  
W celu złożenia oświadczenia należy go przesłać drogą mailową na adres bok@wideshop.pl lub na poniższy adres. Zwroty produktów należy dokonywać na  
poniższy adres: 
Wide Investments Sp. J..  
Wola Morawicka, ul. Tarnowska 145, 26-026 Morawica. Tel. 413005960 
3. Zwrot produktu wraz z oświadczeniem odstąpienia od umowy powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania 
oświadczenia na podany powyżej adres. 
4. Klient w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia produktu w stanie nienaruszonym,  chyba że zmiana była konieczna w celu 
stwierdzenia cech i funkcjonowania produktu. 
5. Koszt opakowania i przesyłki zwracanego produktu ponosi Klient 
6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać spakowany w sposób zapewniający bezpieczeństwo zwracanego produktu podczas transportu. 
7. Sklep Internetowy po przyjęciu zwrotu, zweryfikuje czy przesyłka jest kompletna. Sklep Internetowy dokonuje zwrotu należności  na wskazany przez Klienta 
rachunek  w terminie do 14 dni od  otrzymania produktu. 
8. Sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem 

……………………………………………… 
Data i podpis 
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