
 

FORMULARZ 
ZWROTU 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30.maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), 

niniejszym oświadczam i informuję, że odstępuję od umowy sprzedaży produktów wskazanych poniżej. 

DANE KLIENTA: 
IMIĘ I NAZWISKO: ………………………………………….. 

ADRES: …………………………………………………………… 

EMAIL: ……………………………………………………………. TELEFON: …………………………….………….. 

 

DANE DO PRZELEWU: 
Imię i Nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………. 

Nr rachunku:  

 

INFORMACJE O PRODUKCIE DO ZWROTU: 

NR ZAMÓWIENIA: ………..…… NR PARAGONU: …………………… DATA ZAKUPU: ………..….... 

SYMBOL TOWARU CENA PRZYCZYNA ZWROTU* 

   

   

   

   

*zły rozmiar / niezgodność towaru ze zdjęciem / nietrafiony prezent / produkt uszkodzony / produkt nie 

podoba mi się / inny powód 

Oświadczam, iż zgodnie z art. 32 ust 2 z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta wyrażam zgodę na 

zwrot kosztów produktu oraz kosztu dostarczenia produktu w formie przelewu bankowego, na rachunek 

wskazany powyżej. Klient może wskazać inną formą zwrotu kosztów dostarczenia produktu. Zwracany 

produkt wraz z wypełnionym formularzem i dowodem zakupu należy odesłać na adres: 

Jubitom, ul. Partyzantów 79, 84-230 Rumia z dopiskiem e-sklep. 

Klient zobowiązany jest ponieść koszty wysyłki do e-sklepu. 

 

BRAK MOŻLIWOŚCI ZWROTU 

ZAMÓWIEŃ INTERNETOWYCH 

W SALONACH STACJONARNYCH    ……..…………………………...........… 

        data i podpis Klienta 

 

FORMULARZ 

ZWROTU 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30.maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), 

niniejszym oświadczam i informuję, że odstępuję od umowy sprzedaży produktów wskazanych poniżej. 

DANE KLIENTA: 

IMIĘ I NAZWISKO: ………………………………………….. 

ADRES: …………………………………………………………… 

EMAIL: ……………………………………………………………. TELEFON: …………………………….………….. 

 

DANE DO PRZELEWU: 

Imię i Nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………. 

Nr rachunku:  

INFORMACJE 

O PRODUKCIE 

DO ZWROTU: 

NR ZAMÓWIENIA: ………..…… NR PARAGONU: …………………… DATA ZAKUPU: ………..….... 

SYMBOL TOWARU CENA PRZYCZYNA ZWROTU* 

   

   

   

   

*zły rozmiar / niezgodność towaru ze zdjęciem / nietrafiony prezent / produkt uszkodzony / produkt nie 

podoba mi się / inny powód 

Oświadczam, iż zgodnie z art. 32 ust 2 z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta wyrażam zgodę na 

zwrot kosztów produktu oraz kosztu dostarczenia produktu w formie przelewu bankowego, na rachunek 

wskazany powyżej. Klient może wskazać inną formą zwrotu kosztów dostarczenia produktu. Zwracany 

produkt wraz z wypełnionym formularzem i dowodem zakupu należy odesłać na adres: 

Jubitom, ul. Partyzantów 79, 84-230 Rumia z dopiskiem e-sklep. 

Klient zobowiązany jest ponieść koszty wysyłki do e-sklepu. 

 

BRAK MOŻLIWOŚCI ZWROTU 

ZAMÓWIEŃ INTERNETOWYCH     ………………………………………… 
W SALONACH STACJONARNYCH     data i podpis Klienta 

 

 

                          

 

                          

 



FORMULARZ 

WYMIANY 
 

 

DANE KLIENTA: 
IMIĘ I NAZWISKO: ……………………………………………………………………………………………………… 

ADRES: …………………………………………………………… 

EMAIL: ……………………………………………………………. TELEFON: …………………………….………….. 

 

NR PARAGONU: ……………………..…….  DATA ZAKUPU: ………………………………… 

NR ZAMÓWIENIA: ………………………... 

 

PRODUKTY WYMIENIANE (ZWRACANE): 

SYMBOL TOWARU ROZMIAR CENA 

   

   

   

 

PRODUKTY NA WYMIANĘ: 

SYMBOL TOWARU ROZMIAR CENA 

   

   

   

 

 

W terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, Klient uprawniony jest do wymiany zakupionego produktu 

na inny (w tej samej cenie lub droższy), dostępny w e-sklepie. Jeżeli nowo zamawiany produkt jest droższy 

od produktu, który chcą Państwo wymienić, należy dopłacić różnicę ceny przelewem na nr konta 

bankowego e-sklepu: 

JUBITOM 

94 1500 1025 1210 2010 0982 0000 (BZ WBK SA) 

Wymieniony towar wraz z wypełnionym formularzem i dowodem zakupu należy odesłać na adres:  

JUBITOM sklep Internetowy, ul. Partyzantów 79, 84-230 Rumia. 

 

 

       ……..…………………………..........…

        data i podpis Klienta 
 

 

 

 

 

FORMULARZ 

WYMIANY 
 

 

DANE KLIENTA: 
IMIĘ I NAZWISKO: ……………………………………………………………………………………………………… 

ADRES: …………………………………………………………… 

EMAIL: ……………………………………………………………. TELEFON: …………………………….………….. 

 

NR PARAGONU: ……………………..…….  DATA ZAKUPU: ………………………………… 

NR ZAMÓWIENIA: ………………………... 

 

PRODUKTY WYMIENIANE (ZWRACANE): 

SYMBOL TOWARU ROZMIAR CENA 

   

   

   

 

PRODUKTY NA WYMIANĘ: 

SYMBOL TOWARU ROZMIAR CENA 

   

   

   

 

 

W terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, Klient uprawniony jest do wymiany zakupionego produktu 

na inny (w tej samej cenie lub droższy), dostępny w e-sklepie. Jeżeli nowo zamawiany produkt jest droższy 

od produktu, który chcą Państwo wymienić, należy dopłacić różnicę ceny przelewem na nr konta 

bankowego e-sklepu: 

JUBITOM 

94 1500 1025 1210 2010 0982 0000 (BZ WBK SA) 

Wymieniony towar wraz z wypełnionym formularzem i dowodem zakupu należy odesłać na adres:  

JUBITOM sklep Internetowy, ul. Partyzantów 79, 84-230 Rumia. 

 

 

       ……..………………………….............. 

data i podpis Klienta 


