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FORMULARZ WYMIANY TOWARU / ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

Chcesz wymienić otrzymany towar? Nie ma problemu! Złóż nowe zamówienie na produkt, który chcesz otrzymać w zamian, a w komentarzu 

zamówienia zamieść informację „wymiana” – w ten sposób zarezerwujesz dla siebie wybrany produkt. Następnie odeślij do nas towar z 

dowodem zakupu wraz z wypełnionym poniżej formularzem. Na wymianę masz 14 dni od daty otrzymania przesyłki. 

Jeśli chcesz odstąpić od umowy sprzedaży (dokonać zwrotu), odeślij kupione produkty do nas z dowodem zakupu wraz z wypełnionym 

poniżej formularzem. Produkty odsyłasz na własny koszt. Masz na to aż 14 dni od daty otrzymania przesyłki. 

Imię …..……………………………………………….. 

Nazwisko …..……………………………………………….. 

Adres …..……………………………………………….. 

 …..……………………………………………….. 

Telefon kontaktowy …..……………………………………………….. 

Numer zamówienia …..……………………………………………….. 

Zwracam towar …..……………………………………………….. 

 …..……………………………………………….. 

Powód zwrotu …..……………………………………………….. 

 

WYPEŁNIJ W PRZYPADKU WYMIANY TOWARU 

Numer zamówienia „na wymianę” …..……………………………………………….. 

Towar na wymianę …..……………………………………………….. 

 …..……………………………………………….. 

 

WYPEŁNIJ W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROTU TOWARU) 

nr konta bakowego: 

        
…..……………………………………………….. 

data, podpis 

Nasz adres: KOSMOSSKLEP, ul. Odległa 6, 41-500 Chorzów 

Masz prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin na odstąpienie od umowy wygasa po 14 dniach od 

dnia otrzymania zamówienia. Aby skorzystać z prawa od odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze 

jednoznacznego oświadczenia. Możesz skorzystać z niniejszego formularza lub innego wzoru. 

Aby zachować termin do odstąpienia, wystarczy, że wyślesz nam informację dotyczącą odstąpienia od umowy przed upływem 14 dni od dnia otrzymania 

zamówienia. W przypadku odstąpienia zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od 

dnia , w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonujemy przy użyciu takich samych sposobów płatności, 

jakich użyłeś w pierwotnej transakcji. W każdym wypadku nie poniesiesz dodatkowych opłat w związku z tym. 
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