
                                                                 SHEMECK Sp. z o.o.                                 
                                                 ul. Czerwonych Beretów 14, 00-910 Warszawa 

                                           tel. 22 24 42 392, fax. 22 24 42 971,  
                                                                      www.shemeck.pl, email: shemeck@shemeck.pl 

 

REGON: 381007685 NIP: 952-218-54-86  
Bank Pekao S.A. O. Warszawa nr konta: 96 1240 1095 1111 0010 8579 0758 

 
 

Formularz odstąpienia od umowy 
 

Dane Klienta (wypełnia Klient, który jest konsumentem) 
Imię i nazwisko/ dane firmy  

Adres  

E-mail  

Numer zamówienia  

Numer dokumentu  

(zwany dalej Klientem) 
 

Niniejszym, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta odstępuje od 

umowy sprzedaży towaru:...........................................................................  

zawartej przeze mnie w dniu ...................... z SHEMECK Sp. Z o.o. z siedzibą i adresem w Warszawie 00-

910 przy ul. Czerwonych Beretów 14 (zwanym dalej SHEMECK). W przypadku dokonania przeze 

mnie zapłaty w związku z zawartą umową sprzedaży, wnoszę o zwrot tych środków na moją rzecz za 

pośrednictwem przelewu bankowego lub przekazu pocztowego: 
 

Numer konta (przelew bankowy): 
 

                          

numer należącego do mnie rachunku bankowego (proszę wypełnić czytelnie)  

Adres (przekaz pocztowy): 

 
 
 

W przypadku braku wypełnienia któregokolwiek z powyższych wariantów, zwrot środków nastąpi 

za pośrednictwem tych samych narzędzi które zostały użyte przez Klienta w trakcie zawierania 

umowy. 
 

data: czytelny podpis Klienta: 
 

 

Ważna informacja: 
Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podawania przyczyny, składając 
jednoznaczne oświadczenie w terminie 14 dni. Termin 14-dniowy dla umów sprzedaży towaru liczy się od dnia, w którym nastąpiło wydanie rzeczy, zaś 
dla umów o świadczenie usług – od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu 
przed jego upływem. Klient może skorzystać z niniejszego wzoru oświadczenia, ale nie jest to obowiązkowe. W przypadku skorzystania przez 
Klienta z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru, Klient jest zobowiązany zwrócić ten towar, a Sprzedawca może wstrzymać się ze 
zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania. Zwrot 
rzeczy powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. Klient ponosi odpowiedzialność za 
zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i 
funkcjonowania rzeczy, w szczególności towar nie powinien być uszkodzony ani niezdatny do użytku. 
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Oświadczenie o odstąpieniu, a także przesyłkę zwrotną z towarem należy przesłać na adres (koszty przesyłki 

pocztowej lub kurierskiej pokrywa Klient): 
 

SHEMECK SP. Z  O.O.  
ul. Czerwonych Beretów 14 
00-910 Warszawa 

 
Szanowny Kliencie, 
przypominamy, że masz prawo odstąpić od umowy bez podawania powodów. Jeżeli jednak 
chciałbyś poinformować nas o tym dlaczego Zdecydowałeś się zrezygnować, prosimy o odpowiedź 

na poniższe pytania (jest to całkowicie dobrowolne i nie skutkuje w żaden sposób na 
odstąpienie). 

 
Prosimy o zaznaczenie powodu zwrotu: 

 

1. Błąd w zamówieniu / dostarczeniu towaru              □ 

2. Dostarczono uszkodzony / wadliwy towar              □ 

3. Dostarczono z opóźnieniem              □ 

4. Dostarczono podwójnie              □ 

5. Nie odpowiada oczekiwaniom              □ 

6. Inne:................................................................................................ □ 
 

 

Dziękujemy !!! 

 
 

 


