
Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży 
 

 

 

 

 

 

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 

Formularz należy wypełnić i odesłać na adres PEGAZSHOP SP. Z O.O.  

ul. Zamkowa 2, 62-310 Pyzdry  lub mailowo na adres zamowienia@pegazshop.pl 
 

Imię i nazwisko:  Adres:  

Adres e-mail:  Kod pocztowy:  

Telefon:  Miejscowość:  

Numer zamówienia:  Data doręczenia:  

Zgodnie z postanowieniami § 10. Regulaminu Sklepu internetowego, zobowiązuję się do zwrotu na własny koszt Towaru w stanie 

niezmienionym, wraz z oryginałem lub kopią Dowodu Zakupu albo innym dowodem potwierdzającym dokonanie zakupu 

zwracanego Towaru, w terminie 30 dni od daty doręczenia Sprzedawcy niniejszego pisma. 

Zwrot kosztów (tj. ceny Towaru oraz kosztów dostawy poniesionych przeze mnie przy zakupie Towaru), proszę dokonać na numer 

konta bankowego: 

  -     -     -     -     -     -     

* Numer konta bankowego musi składać się z 26 cyfr, proszę dokładnie sprawdzić ten numer 

Płatności dokonywane za pomocą platformy PayU zostają zwracane za pomocą tej samej platformy. W przypadku niewskazania 

sposobu zwrotu kosztów, Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący przy 

zakupie zwracanego Towaru, z uwzględnieniem przepisów prawa i postanowień Regulaminu. 

 

Wpisz produkty, które chcesz zwrócić, podaj ilość i numer z listy powodów zwrotu: 

Lp. Nazwa produktu Ilość Powód zwrotu 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

Lista numerów powodów do zwrotu: 

1. Rozmiar za mały 2. Rozmiar za duży 3. Szerokie 

4. Niewygodne 5. Ciasne 6. Uszkodzone 

7. Błędnie wysłane 8. Wygląda inaczej niż na zdjęciu 9. Inne 

* ZWROTOWI NIE PODLEGAJĄ: Rzeczy dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu  

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

zostało otwarte przez Kupującego m.in: środki pielęgnacyjne, kosmetyki, suplementy, pasza, książki  

i czasopisma. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady produktów zgodnie z regulacjami wskazanymi  

w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego 

 

 

 
        ………………………………………………………… 

         data i podpis Kupującego 
        (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

mailto:zamowienia@pegazshop.pl

