
…………………………………….. ……………………………………
Imię i Nazwisko Miejscowość, Data

…………………………………….
Adres Zamieszkania

…………………………………….
Adres e-mail

…………………………………….
Telefon

HAWKY Anna Jastrzębska 
ul. Czerniejew 88 

08-114 Skórzec 
Sklep: HAWKY Sportswear 

kontakt: info@hawky.pl  

OŚWIADCZENIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 Ja niżej podpisany niniejszym informuję o moim odstąpieniu od: 

•  umowy sprzedaży/ dostawy następujących rzeczy* 

Odstąpienie obejmuje następujące rzeczy: 

1) …………………………………………………..           3)  ………………………………………………… 

2) …………………………………………………..           4)  ………………………………………………… 

Numer Konta Bankowego do zwrotu środków: 

…………………………………………………………………………………………………………

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

 Data zawarcia umowy/odbioru** :  ……………………………………………………………………… 

Powód Zwrotu: …………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………… 
podpis Konsumenta 

* niewłaściwe skreślić**  
* skreślić jeśli nie dotyczy***  

HAWKY Anna Jastrzębska, ul. Czerniejew 88, 62-002 08-114 Skórzec, NIP: 5222450373, REGON: 367159526 



PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 30 dni od momentu wydania 
rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu 
odstąpienia od umowy lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim. 

3. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu 
umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o 
odstąpieniu od umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. 
5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie 

później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy 
odesłanie rzeczy przed jego upływem. 

6. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt 
i ryzyko. 

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej 
przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza 
konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

8. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci 
Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia 
rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób 
dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi 
dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego. 

9. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, 
jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób 
płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do 
chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej 
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

11. Do odsyłanego produktu należy dołączyć oryginał paragonu lub faktury lub inny dowód  
 potwierdzający zakup tego produktu w naszym sklepie. Możemy wstrzymać się ze 
zwrotem płatności  do czasu otrzymania  ww. dowodu zakupu. 

12. Adres do Zwrotów: HAWKY, ul. Czerniejew 88, 08-114 Skórzec. 

HAWKY Anna Jastrzębska, ul. Czerniejew 88, 62-002 08-114 Skórzec, NIP: 5222450373, REGON: 367159526


