
 
 
……………………………,dn…………………… 

(miejscowość)                                     (data) 

 
………………...………………………… 

(nr zamówienia którego dotyczy zwrot) 

 
…………………………………….. 
(Imię i nazwisko) 

 
…………………………………….. 
(adres mailowy-podany przy składaniu zamówienia) 
 

FORMULARZ ZWROTU 
 

Nazwa 
zwracanego 

towaru 

Cena  
zakupu 

Liczba 
zwracanych 

sztuk 

Nr faktury Powod zwrotu 
(proszę zaznaczyć) 

 

    1). Produkt nie podoba mi się 
2). Zły rozmiar  
3). Wada produktu 
4). Inny niz na zdjęciu 
5). Wysłano zły produkt 
6). Zbyt późna dostawa 
7).Inne……………………………………………
……………………………………………………. 

 

    1). Produkt nie podoba mi się 
2). Zły rozmiar  
3). Wada produktu 
4). Inny niz na zdjęciu 
5). Wysłano zły produkt 
6). Zbyt późna dostawa 
7).Inne.……………………………………………
……………………………………..................... 

 

    1). Produkt nie podoba mi się 
2). Zły rozmiar  
3). Wada produktu 
4). Inny niz na zdjęciu 
5). Wysłano zły produkt 
6). Zbyt późna dostawa 
7).Inne……………………………………………
……………………………………..................... 

 

    1). Produkt nie podoba mi się 
2). Zły rozmiar  
3). Wada produktu 
4). Inny niz na zdjęciu 
5). Wysłano zły produkt 
6). Zbyt późna dostawa 
7).Inne……………………………………………
…………………………………….................... 

 

 
 
Proszę o przesłanie należności za zwracany/e towar/y na konto nr 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Właścicielem konta jest…………………………………………………………………………………………. 

 
 

…………………………………….. 
(czytelny podpis klienta) 



 
 
 
 

 
 

Prawo odstąpienia od umowy 
 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni.. 
 
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie                  
produktu. 
 
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o               
odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia , na adres:e-mail:           
lamitakids.kontakt@gmail.com. 
 
 
 
W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym              
koszty dostarczenia produktu, 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 na nr konta podany w formularzu zwrotu. Nie ponoszą Państwo żadnych opłat związanych               
ze zwrotem. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub                
do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 
Proszę odesłać produkt niezwłocznie , a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia , w którym poinformowali                    
nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Adres do wysyłki dostaną Państwo w mailu zwrotnym, w którym                 
poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy.  
 
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu produktu. 
 
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny               
niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. 

mailto:lamitakids.kontakt@gmail.com

