
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY / WITHDRAWAL FORM

Drogi Kliencie! Zakupione produkty możesz zwrócić w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki. Zapakuj zwracany towar wraz z 
wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy oraz dowodem zakupu i wyślij na adres: MAGAZYN GW Sp. z o.o., ul. Kartuska 489, 80-298 Gdańsk. 

Zwrotu należnych środków dokonamy przelewem bankowym (na wskazane konto) w ciągu kilku dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.
Dear Customer! You can return the purchased products within 14 calendar days from the date of delivery. Pack the returned goods together with the 

completed withdrawal form and proof of purchase and send it to the following address: MAGAZYN GW Sp. z o.o., ul. Kartuska 489, 80-298 Gdańsk. We 
will refund the funds due by bank transfer (to the indicated account) within a few working days from the date of receipt of the shipment.

Miejscowość / City: Data / Date:

Dane Konsumenta / Consumer data

Imię / Name: Nazwisko / Surname:

Adres / Street and Street Numer:

Telefon / Phone Number: E-mail:

GW sp. z o.o., z siedzibą ul. JESIONOWA 28, 83-130 RAJKOWY, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd 
Rejonowy Gdańsk-Północ  w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000783948, 
Numer REGON:383238727, Numer NIP: 593-262-11-05, kapitał zakładowy 5 000,00

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
I hereby inform about my withdrawal from the sales contract for the following items:

Lp. / Number: Nazwa towaru / Product 
Name

Indeks towaru / Product 
ID Liczba sztuk / Quantity Data sprzedaży / 

Sale date Cena / Price

Data otrzymania towaru / Date of receipt of goods:

Nr dowodu zakupu / Receipt ID: Data dowodu zakupu / Date of Receipt ID:

Proszę o dokonanie zwrotu w/w kwoty na poniższy rachunek bankowy:*
Please return the above-mentioned amount to the following bank account: *

*nie wypełnienie pola oznacza iż zwrot należnej kwoty nastąpi w sposób tożsamy do zapłaty ceny przy sprzedaży
*if the field is not filled in, it means that the amount due will be returned in the same way as the payment of the sale price

Oświadczam, że zakupu w/w towarów dokonałem jako konsument tj. nie w związku z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą oraz 
przyjmuję odpowiedzialność za dostarczenie towaru w stanie wskazującym na korzystanie z produktu w sposób wykraczający poza zakres 
konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, skutkujące obniżeniem wartości towaru.
I declare that I have purchased the aforementioned goods as a consumer, i.e. not in connection with my professional or business activity, and I accept 
responsibility for delivering the goods in a condition that indicates that the product is used in a way that goes beyond the scope necessary to establish the 
nature, characteristics and functioning of the goods, resulting in a reduction in the value of the goods.
Klient ma obowiązek dokonać́ zwrotu nieużywanego i kompletnego towaru niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 dni od daty w której 
Klient poinformował Sprzedawcę̨ o odstąpieniu od umowy. Klient jest zobowiązany do pokrycia bezpośrednich kosztów zwrotu towaru do 
Sprzedawcy.
The customer is obliged to return unused and complete goods immediately, i.e. not later than within 14 days from the date on which the customer informed 
the seller about the withdrawal from the contract. The customer is obliged to cover the direct costs of returning the goods to the Seller.

Przed dokonaniem zwrotu koniecznie zapoznaj się z Regulaminem Sklepu. /  Before making a return, be sure to read the Store Regulations.

Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem. / The store does not accept cash on delivery shipments.

Podpis Konsumenta / Customer's signature:


