
                            FORMULARZ ZWROTU


_______________________

miejscowość, data


OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAKUPU TOWARU W SKLEPIE 
INTERNETOWYM WIELOCHA.pl


Imię i nazwisko _________________________________________________________________________

Adres Klienta ___________________________________________________________________________

Telefon kontaktowy _____________________________________________________________________

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta niniejszym 
oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów: 

Numer zamówienia  _____________________________________________________________________

Towar zwracany (nazwa, symbol) _________________________________________________________

Kwota zwrotu  __________________________________________________________________________

Data zakupu ___________________________________________________________________________


Numer rachunku bankowego:


Uwagi 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________


1. Klient, który jest Konsumentem, może zwrócić zakupiony w Sklepie Internetowym Towar bez podania 
przyczyny i ponoszenia kosztów składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy 
sprzedaży Towarów zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 
Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru. Do zachowania terminu 
wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 


2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, Klient jest zobowiązany do zwrotu Towarów 
do Sklepu Internetowego lub sklepu stacjonarnego, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o 
odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów.


3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie uprawnia do zwrotu obrączek ślubnych 
wyprodukowanych na zamówienie Konsumenta / wyrobów z grawerem / wyrobów z katalogów 
produkowanych na zamówienie klienta tj. Annamaria Cammilli, Alfieri & St. John lub innych markowych 
wyrobów dostępnych wyłącznie na zamówienie / wyrobów niewystępujących w standardowej ofercie 
wielocha.pl / indywidualnych projektów / biżuterii z kamieniami szlachetnymi tj. brylanty, perły, szafiry, 
szmaragdy, rubiny, które wymagałyby kosztownej ekspertyzy w celu stwierdzenia zgodności z 
zakupionym wyrobem / usług wykonanych za wyraźną zgodą konsumenta /


4. Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres: WIELOCHA/ ul. WŁADYSŁAWA IV 47/ 81-384 
GDYNIA / WEJŚCIE OD UL. TRAUGUTTA/


5. W celu dokonania zwrotu prosimy Kupującego o skontaktowanie się ze Sprzedawcą info@wielocha.pl


	 	 	 	 	 	 	 


	 

___________________________________


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 data i podpis Klienta

mailto:info@wielocha.pl

