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Data wype"nienia pisma 

 
O!WIADCZENIE O ODST"PIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEG#O!$ 

 
 
 O#wiadczam, $e odst!puj! od Umowy sprzeda$y: 
 

Numer zamówienia  
Data odebrania towaru   
Imi! i nazwisko klienta  

Adres klienta  
Adres e-mail  

Tel. klienta  
 
W ramach realizacji umowy otrzyma"em produkty, od których zakupu odst!puj!: 

Nazwa towaru Ilo#% (sztuk) 
  
  
  
  
  
  
  
 
Forma zwrotu p"atno#ci (zaznaczy% w"a#ciwe): 

1. Przelewem na konto:  
 

 
2. Przekazem pieni!$nym Poczty Polskiej na adres:  

 
 

3. Zwrot na kart!  
Podpis zwracaj&cego towar 

 
 
Data i podpis przyjmuj&cego towar 

 
 
 
 

Wype"nij formularz zwrotu zamieszczony powy$ej. Zapakuj zwracany produkt i wraz z formularzem 
oraz orygina"em lub kopi& paragonu (lub faktury) ode#lij na adres: PHU ANSTEL Z.Stelmaszczyk, ul. 
Krótka 36, 42-200 Cz!stochowa z dopiskiem “ZWROT” 
 

 

 

 



PHU „ANSTEL” Zbigniew Stelmaszczyk   
ul. Krótka 36, 
42-200 Cz!stochowa 
www.anstel.pl hurtownia@anstel.pl 

 

 
 

INFORMACJE DOTYCZ"CE KORZYSTANIA Z PRAWA ODST"PIENIA OD 
UMOWY 

 
 
 

Zgodnie z obowi&zuj&cym prawem, maj& Pa'stwo prawo odst&pi% od niniejszej umowy w terminie 14 
dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.  
 
Termin do odst&pienia od umowy wygasa po up"ywie 14 dni od dnia w którym weszli Pa'stwo w 
posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna ni$ przewo(nik i wskazana przez Pa'stwa wesz"a 
w posiadanie rzeczy.  
 
Aby skorzysta% z prawa odst&pienia od umowy, musz& Pa'stwo poinformowa% nas (PHU „ANSTEL” 
Z. Stelmaszczyk, ul. Krótka 36, 42-200 Cz!stochowa) o swojej decyzji o odst&pieniu od niniejszej 
umowy w drodze jednoznacznego o#wiadczenia (na przyk"ad pismo wys"ane poczt& lub poczt& 
elektroniczn& na adres hurtownia@anstel.pl).  
 
Mog& Pa'stwo skorzysta% z wzoru formularza odst&pienia od umowy, jednak nie jest to obowi&zkowe.  
 
Aby zachowa% termin do odst&pienia od umowy, wystarczy, aby wys"ali Pa'stwo informacj! dotycz&c& 
wykonania przys"uguj&cego Pa'stwu prawa odst&pienia od umowy przed up"ywem terminu do 
odst&pienia od umowy.  
 
W przypadku odst&pienia od niniejszej umowy zwracamy Pa'stwu wszystkie otrzymane od Pa'stwa 
p"atno#ci, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyj&tkiem dodatkowych kosztów wynikaj&cych z 
wybranego przez Pa'stwa sposobu dostarczenia innego ni$ najta'szy zwyk"y sposób dostarczenia 
oferowany przez nas), niezw"ocznie, a w ka$dym przypadku nie pó(niej ni$ 14 dni od dnia, w którym 
zostali#my poinformowani o Pa'stwa decyzji o wykonaniu prawa odst&pienia od niniejszej umowy. 
Zwrotu p"atno#ci dokonamy przy u$yciu takich samych sposobów p"atno#ci, jakie zosta"y przez 
Pa'stwa u$yte w pierwotnej transakcji, chyba $e wyra(nie zgodzili#cie si! Pa'stwo na inne 
rozwi&zanie; w ka$dym przypadku nie ponios& Pa'stwo $adnych op"at w zwi&zku z tym zwrotem.  
 
Mo$emy wstrzyma% si! ze zwrotem p"atno#ci do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia 
nam dowodu jej odes"ania, w zale$no#ci od tego, które zdarzenie nast&pi wcze#niej.  
 
Prosz! odes"a% lub przekaza% nam rzecz niezw"ocznie, a w ka$dym razie nie pó(niej ni$ 14 dni od 
dnia, w którym poinformowali nas Pa'stwo o odst&pieniu od niniejszej umowy. Termin jest 
zachowany, je$eli ode#l& Pa'stwo rzecz przed up"ywem terminu 14 dni.  
 
B!d& Pa'stwo musieli ponie#% bezpo#rednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadaj& Pa'stwo tylko za 
zmniejszenie warto#ci rzeczy wynikaj&ce z korzystania z niej w sposób inny ni$ by"o to konieczne do 
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
 


