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ul. Chopina 10 
33-170 Tuchów 

 
 
 

Formularz odstąpienia od umowy  
 
 

1. Imię i nazwisko Klienta ……… …………………………………………………………………… 

2. Dane kontaktowe Klienta: 

- adres: …………………………………………………………………………..………………….. 

- numer telefonu kontaktowego: …………………………………………………….……………. 

- adres poczty elektronicznej e-mail: …………………………………………………………….. 

3. Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:                             

………………………………………………………………………..………………………………

………………………………………………………………………..……………………………… 

4. Data zawarcia umowy*/odbioru*……..……………….…………………………………………...  

 

 

 

…………………………………… 
podpis Klienta 

 

 
 
 
 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Pouczenie o prawie 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, w którym weszli 

Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i 

wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Sklep Internetowy 

KULTURALNY KRAM Dom Kultury w Tuchowie, ul. Chopina 10,33-170 Tuchów, tel. 14 652 54 36  

e-mail: kulturalnykram@interia,pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze 

jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). 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, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających  

z wybranego przez Państwa 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 

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 każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

Odbierzemy Towar. Ponosimy koszty zwrotu Towaru. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie 

wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do 

stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:  

• Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowana, 

wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego 

zindywidualizowanych potrzeb. 

• Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub 

mający krótki termin przydatności do użycia. 

• Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym 

opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę 

zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 

• Umowy, których przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na 

swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Towarami. 

• Umowy, w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo 

programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie 

zostało otwarte po dostarczeniu. 

• Umowy, w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad 

którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu 

do odstąpienia od umowy. 


