FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
BAKATA
Odstąpienie od umowy należy kierować do:
BAKATA DESIGN Aleksandra Lampka-Skowrońska Sp. j. z siedzibą we Wrocławiu przy al. gen. Józefa
Hallera 78/5, (53-324 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy
KRS pod nr KRS 0000295627, REGON: 020676851, NIP: 8942928953.

Instrukcja wypełnienia
1. Formularz należy wypełnić czytelnie, dużymi literami.
2. Wypełniając rubrykę formularza podzieloną na podpunkty, należy wskazywać kolejno podpunkty, na
które udzielana jest odpowiedź.
3. Należy wypełnić każdą rubrykę formularza, z wyjątkiem rubryk z adnotacją „opcjonalnie”, których
wypełnienie nie jest obowiązkowe.
4. W przypadku, gdyby informacja nie zmieściła się w danej rubryce, należy ją umieścić na kolejnych,
ponumerowanych stronach formatu A4 ze wskazaniem uzupełnianej rubryki. Dołączone strony należy
podpisać.

Dane odstępującego od umowy
a) Imię i nazwisko
b) Adres (ulica, nr domu i
mieszkania, kod pocztowy i
miasto)
c) Adres e-mail
d) Tel. kom.
Informacje o produkcie
a) Nazwa oraz ilość produktu
b) Model produktu

Informacje o zakupie produktu
a) Data złożenia zamówienia
b) Numer zamówienia
c) Data dostawy/odbioru
towaru*

Przyczyna odstąpienia
(opcjonalnie)

Sposób zwrotu należnej kwoty
(wypełnić jedynie, jeżeli ma to być inny
sposób niż ten, którego użyto przy
zakupie; w innym przypadku rubrykę
przekreślić)

a) Imię i nazwisko właściciela
konta bankowego
b) Adres właściciela konta
bankowego
Własne uwagi

Data i podpis

*niepotrzebne skreślić.

PO U CZE N IE
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

Klient, który zawarł Umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego, jako konsument,
może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z
zastrzeżeniem:
a. Klient wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi
poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,
b. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia produktu w posiadanie przez
Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która
obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od dnia objęcia w
posiadanie ostatniego produktu, partii lub części.
Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia za pomocą formularza dostępnego na stronie
Sklepu Internetowego, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub pisemnie.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od
umowy, za pomocą wiadomości e-mail lub pisemnie.
Sprzedawca zwróci klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia
rzeczy, niezwłocznie - nie później niż w terminie 14 dni - po otrzymaniu oświadczenia Klienta o
odstąpieniu od Umowy.
Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że
Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu. Klient nie ponosi kosztów zwrotu płatności.
Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Klienta, może wstrzymać się ze
zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktów z powrotem lub
dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.
Klient ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez
Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od

umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu
wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
10. Jeżeli produkt dostarczono Klientowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia Umowy,
Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania produktu na swój koszt, gdy ze względu na charakter
produktu nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.
11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z
niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
produktu.
12. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy, w której
przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji
Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Sprzedawca zastrzega, że w jego
ofercie znajdują się produkty nieprefabrykowane. Klient zostanie poinformowany, o zamiarze złożenia
zamówienia na produkt nieprefabrykowany najpóźniej w podsumowaniu zamówienia, przed jego
potwierdzeniem.

D ANE O SOB O WE
1.
2.
3.
4.

Korzystanie z formularza odstąpienia od umowy wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony prywatności
Klientów.
Warunki przetwarzania danych osobowych związanych ze Sklepem Internetowym są opisane w Polityce
prywatności, dostępnej pod adresem www….

