
_________________ 
Data i podpis Klienta 
 

 
Formularz odstąpienia od umowy na potrzeby zwrotów towarów zakupionych w 

sklepie internetowym Psie Chrupki 
prowadzonym przez Łukasza Chabiera oraz Sylwię Ewelinę Tarka spółka cywilna pod nazwą „Psie Chrupki spółka cywilna'', z siedzibą w Cierpięta 19, 07-111 

Cierpięta, NIP: 824-181-02-59, Regon: 385I84125, dalej jako:  „Sklep internetowy Psie Chrupki” 
Dane kontaktowe do szybkiego kontaktu ze Sprzedawcą: tel. kom. +48 570-452-117, adres poczty elektronicznej: kontakt@psiechrupki.pl 

 

 

FORMULARZ ZWROTU 

W CELU PRZYŚPIESZENIA PROCEDURY ZWROTU PROSIMY: 

1. Wypełnić, wydrukować i podpisać niniejszy formularz zwrotu. 
2. Spakować Towar do oryginalnego pudełka, załączyć formularz zwrotu oraz dowód zakupu Towaru. 
3. Towar nie powinien nosić śladów używania, być czysty, z oryginalnie mocowanymi metkami i plombami, 

pozbawiony zapachu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem 
korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny  
do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 

4. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. 
 

Towar należy zwrócić na adres:  Sklep Psie Chrupki ul. Rudnickiego 3A lok. 17HB, 01-858 Warszawa 
 
Prosimy o czytelne wypełnienie formularza na komputerze lub odręcznie wielkimi literami. 

1. OZNACZENIE KLIENTA: 
 

Imię i nazwisko  

Ulica, nr domu i mieszkania  

Kod pocztowy i miasto  

Numer telefonu  

Adres email  

2. OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU ODUMOWY: 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że odstępuję od zawartej ze mną umowy sprzedaży, określonej zgodnie z poniższymi 
parametrami. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z warunkami odstąpienia od umowy w trybie opisanym w § 10  
Regulaminu Sklepu Internetowego Psie Chrupki, w tym opisanymi tam warunkami zwrotu Towarów. 

 

Numer zamówienia  

Towar (rodzaj, model, rozmiar)  

Cena towaru  

Numer i data faktury/paragonu  
Data odbioru towaru  

3. ZWROT PŁATNOŚCI: 

Proszę o zwrot dokonanej przeze mnie płatności w ten sam sposób, w który dokonałem/łam zapłaty.  

4. OKREŚLENIE PRZYCZYNY ZWROTU: 

Podanie informacji na temat przyczyny zwrotu towaru jest w pełni dobrowolne, zaś sama informacja będzie 
Wykorzystywana przez Sklep internetowy Psie Chrupki do wewnętrznych celów statystycznych. Prosimy postawić znak 
„X” w kratce odpowiadającej przyczynie zwrotu. 

 

☐ Korzystam z prawa do zwrotu 14dni * ☐Niezgodność zdjęcia internetowego ze 
stanem rzeczywistym* 

☐Niezadowolenie z jakości produktu* ☐Chęć wymiany na inny * 

 

Inny powód:  
 


