
 
 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁÓŚĆ 
(FORMULARZ ZWROTU) 

 
Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) odstępuję od umowy 
zawartej na odległość. 
 
 
……………………………………………………………………………... 
Imię i nazwisko 

 
……………………………………………………………………………… 
Adres E-mail 

 
 

……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
Adres zamieszkania 

 
 
……………………………………………………………………………… 
Data, czytelny podpis Klienta 

  
……..………………………………………………………………………. 
Numer telefonu 

 
 
UWAGA! 
Jeśli zapłaciłeś za zamówienie gotówką przy odbiorze i wypełnisz wskazane poniżej pole rachunku bankowego, 
zwrot należności nastąpi na konto wskazane w formularzu. Jeśli wykonałeś przedpłatę, należność zwracamy na 
kartę płatniczą lub konto, z którego dokonana była wpłata. 
 
Numer rachunku bankowego (wypełniasz tylko przy zapłaceniu za zamówienie gotówką przy odbiorze): 

 
 

  
 

                             

 
 
……………………………………………………………. 
Nazwa banku 
 
ZWRACANY TOWAR: 

L.p. Nazwa produktu, numer Numer zamówienia Numer faktury 

    

 
DORĘCZENIE TOWARU: * 
 
Firma kurierska: ………………………………………………………………………………………………... 
 
Nr listu przewozowego: …………………………………………………………………………………….. 

 
*Nie dotyczy w przypadku skorzystania z usług naszego kuriera (usługa odpłatna – koszt przedstawimy mailowo). 
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POWÓD ZWROTU (ZAZNACZ X): 
Nie musisz podawać powodu, ale będziemy wdzięczni, jeśli to zrobisz. 
 

ROZMYŚLIŁEM SIĘ / REZYGNUJĘ Z ZAKUPU 
 

 
 
 

  

BŁĘDNY WYBÓR TOWARU 
 

 
 

  

CHCĘ WYMIENIĆ PRODUKT NA INNY 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DODATKOWE UWAGI: 
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POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY 

(informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży) 
 
 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
 
Informujemy, że mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek 
przyczyny. 
 
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia: 
a) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy, 
b) w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, a wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. 
 
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować TURBOSHOP POLSKA Krzysztof 
Kurp z siedzibą przy ul. Gen. Maczka 5/6, 56-400 Oleśnica, e-mail: info@turbochargers-shop.com, tel. +48 532 
722 150 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład 
pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). 
 
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby 
zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania 
przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 
 

SKTUKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, z 
wyjątkiem kosztów dostarczenia produktu (w przypadku dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez 
Państwa sposobu dostarczenia - innego niż darmowy sposób doręczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a 
w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymujemy zwracany produkt. Zwrotu płatności 
dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej 
transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą 
Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
 
Prosimy o zwrot produktu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali 
nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy na adres:  
TURBOSHOP POLSKA Krzysztof Kurp, ul. Gen. Maczka 5/6, 56-400 Oleśnica.  
 
Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli 
ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 
 
Zwracany produkt musi być w pierwotnej postaci tzn. w stanie technicznym takim, w jakim został doręczony – 
nie używany. 
 
Produkty, w których stwierdzi się: 
-ślady użytkowania/eksploatacji/montażu; 
-dokonywanie samowolnych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby: napraw, przeróbek lub zmian 
konstrukcyjnych; 
-uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne lub celowe uszkodzenia towaru; 
NIE PODLEGAJĄ PRAWU DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ WYMIANY. 
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WYMIANA TOWARU 

(FORUMLARZ WYMIANY) 
 
UWAGA! 
Przy wymianie towaru na inny należy postąpić zgodnie z poniższą instrukcją. 
 

1. Informujesz nas drogą mailową o błędnym doborze produktu i chęci wymiany na właściwy. 
2. Oczekujemy na zwrot towaru razem z wypełnionymi formularzami. Możesz go wysłać do nas we własnym 

zakresie lub skorzystać z usług naszego kuriera (usługa odpłatna – koszt przedstawimy mailowo). 
3. Jeżeli zależy Ci na czasie, możesz zakupić właściwy produkt* w czasie procedury zwrotu. Składasz 

zamówienie właściwego produktu, a my realizujemy je jako osobny zakup. Przy tej opcji prosimy o 
wpisanie numerów nowego zamówienia i faktury w formularzu - tabela poniżej. 

4. Po odbiorze zwracanego przez Ciebie towaru uruchamiamy proces zwrotu środków. Jeżeli nie zakupiłeś 
jeszcze właściwego produktu, możesz zdecydować się na całościowy zwrot należności i osobny zakup 
nowego produktu lub rozliczenie nowego zamówienia z pierwotnym (rozliczamy wtedy różnicę - jeżeli 
taka występuje). O postępach procesu wymiany oraz całościowym rozliczeniu będziemy informować Cię 
mailowo. 

 
ZWRACANY TOWAR: 

L.p. Nazwa produktu, numer Numer zamówienia Numer faktury 

    

 
WYMIANA NA: 

L.p. Nazwa produktu, numer Numer zamówienia** Numer faktury** 

    

 
ZAKUP WŁAŚCIWEGO PRODUKTU (ZAZNACZ X): 
 

 W czasie procesu zwrotu – osobny zakup. 

 
 Po zwrocie środków za pierwotne zamówienie. 

 
 Rozliczenie nowego zamówienia z pierwotnym. 

 
 
……………………………………………………………………………… 
Data, czytelny podpis Klienta 
 
 
*W przypadku braku właściwego towaru w naszym sklepie zaproponujemy indywidualny termin realizacji lub zwrot 
środków za błędnie zakupiony produkt. 
**Wypełniasz tylko w przypadku zakupu właściwego produktu w trakcie procesu zwrotu pierwotnego zamówienia. 
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