
 

JAGO-BUD z siedzibą w Drawsku Pomorskim przy ul. Suliszewo 5, NIP 6741088623, REGON 320961631. Wpisana do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra 

właściwego do spraw gospodarki. 

 

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

             Imię i nazwisko        Miejscowość, data 

………………………………….. 

            Dane adresowe  

………………………………….. 

 Kod pocztowy, miejscowość 

JAGO-BUD 
Małgorzata Janda 
Suliszewo 5 
78-500 Drawsko Pomorskie 

 
 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 
(formularz ten należy wypełnić ́ i odesłać ́ tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)  

 

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży z dnia* …………………………......,  

nr faktury zakupowej…………………………………………………………….., której przedmiotem  

był* ………………………………………………………………….. . 

Umowa, o której mowa powyżej, została zawarta w dniu …………………………………, 

za pośrednictwem sklepu internetowego lumag-maszyny.pl / w ramach internetowego portal 

aukcyjnego Allegro.pl**.  Zakupiony towar otrzymałam/em w dniu* …………………………………. . 

Proszę o zwrot kwoty w wysokości ………………………………………………. zł 

(słownie: ………………………………..………………………………………………………………..… zł) 

na rachunek bankowy, nr konta: ………………………………………………………………………….. 

Dane posiadacza rachunku bankowego: ………………………………………………………………… 

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

Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem. 

…………………………………….. 

podpis Klienta 

* pola obowiązkowe 

** niepotrzebne skreślić 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta, obowiązującą od dnia 25 grudnia 

2014r Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez konieczności 

podawania jakiejkolwiek przyczyny. 

2. Czas na poinformowanie Sprzedającego przez Kupującego o zamiarze odstąpienia od umowy 

wynosi 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu odbioru / nabycia towaru. W tym czasie 

Kupujący jest zobowiązany przesłać na adres e-mail  Sprzedającego lub drogą listowną lub wraz  

z towarem oświadczenie dotyczące odstąpienia od umowy. 

3. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać ́ zrealizowane przez Konsumenta 

poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu na adres: JAGO-BUD Małgorzata 

Janda, Suliszewo 5, 78-500 Drawsko Pomorskie , lub na adres e-mail: sklep@lumag-maszyny.pl . 

Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć ́ na prezentowanym wzorze formularza, jednak nie jest 

to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

4. Od daty przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy Kupujący ma kolejne 14 dni 

kalendarzowe na odesłanie towaru na adres: JAGO-BUD Małgorzata Janda, Suliszewo 5, 

78-500 Drawsko Pomorskie. 

5. Sprzedający powinien zwrócić środki Kupującemu w ciągu 14 dni od chwili otrzymania 

oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków 

do czasu otrzymania towaru.  

6. Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia 

Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta 

sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez 

Sprzedawcę). 

7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały 

użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na 

inne rozwiązanie. 

8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania 

z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania 

rzeczy.  

9. Kupujący / konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Zwracany towar należy 

przesłać na dane Sprzedającego zawarte na paragonie lub fakturze Vat. Do zwracanego towaru 

należy dołączyć paragon / kserokopię faktury oraz gwarancję. 

 

mailto:sklep@lumag-maszyny.pl

