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FORMULARZ ZWROTU/WYMIANY 

Oświadczenie o odstąpieniu o umowy zawartej na odległość 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta odstępuję od 

umowy sprzedaży zawartej na odległość poprzez witrynę internetową fermowo.pl 

PODAJ SWOJE DANE I PRODUKTU, KTÓRY CHCESZ ZWRÓCIĆ LUB WYMIENIĆ 

Nazwa firmy/ 
Imię i nazwisko 

 

 
 
 
 

Numer zamówienia  

Adres 

 
 
 
 

Nazwa produktu  

Telefon  
Data zamówienia 

 
 

  
Data otrzymania 

przesyłki 
 

Zaznacz opcję: 

 Chcę zwrócić produkt 

Zwrot kosztów na konto bankowe          _ _ - _ _ _ _  - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _  

Właściciel konta: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Chcę wymienić produkt 

na inny: 

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

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

Adres do zwrotu: „ANEK” Spółka Jawna, ul Długa 6c, 58-521 Jeżów Sudecki 

Telefon kontaktowy: 721 213 070 

Prawo odstąpienia od umowy – pouczenie zgodne z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 r. 

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 dostarczenia przesyłki. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo 

poinformować nas  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane 

pocztą na adres „ANEK” Spółka Jawna, ul Długa 6c, 58-521 Jeżów Sudecki, za pomocą formularza kontaktowego na stronie fermowo.pl  lub 

pocztą elektroniczną na adres sklep@fermowo.pl). 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. 

Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa 

płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu 

dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 

dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 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. Będą Państwo musieli ponieść  bezpośrednie koszty odesłania przedmiotu zakupu. 
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