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Zwracany towar Klient wysyła na własny koszt.  

Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz najlepiej wypełniony niniejszy „formularz 

odstąpienia od umowy”. 

Produkt należy wysłać w ciągu 365 dni od daty otrzymania zamówienia, starannie zabezpieczony na adres: 
 

Top Koszulki 
T-Best Michalak 
ul. Wrocławska 94 
58-306 Wałbrzych 
 
z dopiskiem "ZWROT" 

 
1. Dane Konsumenta 

(*)  Niepotrzebne skreślić. 

 

 

Nr zamówienia sklepowego  

Data zawarcia umowy(*)/odbioru (*)  

Imię i Nazwisko konsumenta  

Adres pocztowy konsumenta  

Telefon (niewymagane)  

Email kontaktowy (niewymagane)  
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2. Informacja o zwracanym towarze 

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: 

Nazwa towaru Liczba sztuk Cena brutto 

   

   

   

   

Razem:   

3. Koszty wysyłki towaru 

Koszt odesłania towaru do przedsiębiorcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi 
konsument.  

Należy przy tym pamiętać, że konsumentowi odstępującemu od umowy, należy się nie tylko zwrot ceny 
towaru, ale także kosztu jego wysyłki poniesionego przy zakupie (wysyłka rzeczy od sprzedawcy do 
kupującego) – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej 
ofercie. Jeżeli klient wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością 
wybranej dostawy, a najtańszym sposobem transportu. 
Uwaga – nie należy tu uwzględniać odbioru osobistego (0 zł), gdyż nie jest to sposób dostarczenia 
towaru. 

4. Wybierz sposób zwracanych pieniędzy za towar  

1. Rachunek bankowy 

Proszę o zwrot pieniędzy za zakupiony towar na rachunek bankowy: 

                           

Nazwa odbiorcy: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Inny sposób 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ważne: 

- Zwrotowi nie podlegają rzeczy z wykonanym indywidualnym zdobieniem (nadrukiem, napisem, haftem 

itp.) oraz wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego 

zindywidualizowanych potrzeb. 

- Towar, którego zwrot nie zostanie uznany (odesłany po wymaganym terminie, nie zawierający dowodu 

zakupu, z indywidualnym zdobieniem itp.), będzie odesłany na koszt Konsumenta.  

- Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej 

w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cechy i funkcjonowania rzeczy. 

Produkty z widocznymi śladami użytkowania, prania, bez metki, brudne, 

"z zapachami" (np. kremy, perfumy), dziurami w materiale, nienadające się do dalszej odsprzedaży będą 

traktowane jako towary o zmniejszonej wartości 

rzeczy do nawet 0%. 

 

Uwagi Klienta (niewymagane): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

      Zgadzam się z treścią tego formularza 

 

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

       Data i czytelny podpis konsumenta 

 


