
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
 

 
LEGALTECH Sp. z o.o. 

ul. Kręta 21 

78-520 Złocieniec 
 
 

Imię i nazwisko osoby dokonującej zwrotu: 

................................................................................................................................................................... 

Adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu): 

................................................................................................................................................................... 

Dane kontaktowe (adres e-mail, telefon): 

................................................................................................................................................................... 
 

Niniejszym oświadczam, iż:  

1. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) 
odstępuję od umowy sprzedaży zawartej z firmą:  

................................................................................................................................................................... 
i zwracam wymienione poniżej towary.  

2. Znane mi są warunki zwrotu towarów w tym trybie określone w regulaminie Sklepu oraz w wyżej 
wymienionej ustawie.  

Data otrzymania towaru: 

...................................................................................................................................................................  

Numer dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT): 

................................................................................................................................................................... 

Zwracane towary: 

NAZWA ILOŚĆ CENA BRUTTO 

   

   

   

 
Numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona należność za towar: 

................................................................................................................................................................... 

Właściciel rachunku: 

................................................................................................................................................................... 



 

UWAGA! 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów: 
1) o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą,  
2) w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą 

wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, 
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji 

lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb, 
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności 

do użycia, 
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu 

opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie 
zostało otwarte po dostarczeniu, 

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają 
nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, 

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy 
sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań 
na rynku, nad którymi nie mamy kontroli, 

8) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe 
dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, 

9) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia 
rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 
 
 

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

miejscowość i data        podpis klienta 


