
..................................                                        ......................., dn...................... r.

................................... miejscowość, data

...................................

………………………

imię, nazwisko i adres konsumenta  

                                                       

                                                              Kotyras.com Daniel Kotyras

                                                              ul. Zamiejska 11a/10

   30-382 Kraków

                               Oświadczenie o odstąpieniu od 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 zawartej w dniu …............................... i dokonuję zwrotu zakupionego towaru nr aukcji 

(lub zamówienia w sklepie internetowym).............................................................................................

Proszę o zwrot kwoty..........................................................zł (słownie: ……………..........………….

...............................................................................................................................................................)

na konto nr (lub proszę wskazać inny preferowany sposób zwrotu) …................................................

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

Zwracam (proszę podać rodzaj towaru) …............................................................................................

otrzymany dnia.................................................................................................

                                                                                            .........................................

                                                                                                 podpis konsumenta

Procedura zwrotu towaru bez podania przyczyny (zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o 
prawach konsumenta)
Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta przez 14 dni od otrzymania od nas 
przesyłki z zamówionym produktem masz prawo odstąpić od umowy zakupu. W tym celu w ciągu 
14 dni od odebrania przesyłki z zamówionym produktem powinieneś przesłać do nas oświadczenie 
o  odstąpieniu  od  umowy  zawartej  na  odległość  (pobierz  oświadczenie).

Oświadczenie  to  możesz  przesłać  do  nas  wraz  z  produktem lub  jeśli  chcesz  możesz  zrobić  to 
wcześniej drogą elektroniczną (mailem na adres sklep@bubukids.pl).

Od chwili otrzymania przez nas oświadczenia o odstąpieniu od umowy masz 14 dni na wysłanie 
produktu do nas na adres (liczy się data nadania przesyłki przez Ciebie na poczcie, w paczkomacie 
– w przypadku paczkomatu skontaktuj się nami w celu uzyskania nr paczkomatu, do którego będzie 
zwrot lub u kuriera): Bubukids.pl, Zamiejska 11a/10, 30-382 Kraków.

mailto:sklep@bubukids.pl


Koszt  odesłania  produktów do  nas  w całości  ponosisz  Ty (tzn.  opłaty za  przesyłkę  pocztową, 
kurierską lub paczkomat).

Najpóźniej  po 14 dniach od otrzymania  od Ciebie  przesyłki  ze zwracanym produktem (lub  po 
otrzymaniu wiarygodnego dowodu nadania takiej  przesyłki do nas) dokonujemy zwrotu wpłaty, 
jakiej  dokonałeś  kupując  produkt  w naszym sklepie.  Zwrotowi  podlega  w całości  kwota,  jaką 
wpłaciłeś za produkt oraz kwota kosztów dostawy jakie poniosłeś. Jeśli wybrałeś inny niż najtańszy 
oferowany (w chwili zawarcia umowy) przez nas sposób dostawy danego produktu wówczas za 
wysyłkę zwrócimy Ci równowartość najtańszej dostępnej formy dostawy.
 
Prosimy także, abyś wraz ze zwracanym produktem zwrócił do nas paragon (lub fakturę VAT), jaki 
otrzymałeś.  

Uwaga! Pamiętaj,  że ponosisz całkowitą odpowiedzialność za ewentualne zmniejszenie wartości 
zwracanego  produktu  będące  wynikiem  korzystania  z  produktu  w  sposób  wykraczający  poza 
konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cech i funkcji.  W przypadku zmniejszenia 
wartości zwracanego produktu kwota jaką Ci zwrócimy zostanie zmniejszona proporcjonalnie do 
zmniejszenia wartości zwracanego produktu.

Prawo  do  odstąpienia  od  umowy  może  zostać  ograniczone  ze  względów  higienicznych  oraz 
ochronę zdrowia w przypadku produktów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, a które 
to opakowanie zostało naruszone przez klienta.

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo do zwrotu przysługuje tylko 
konsumentom,  którzy  nabywają  produkt  do  użytku  osobistego  i  nie  wykorzystują  go  w 
prowadzonej działalności gospodarczej lub w celach zawodowych. 


