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FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(należy dołączyć niniejszy formularz wyłącznie w przypadku chęci zwrotu towaru) 

 

 

Dnia: ____ / ____ / ______ 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy zakupu. 

ZWROT TOWARU 

Data zawarcia umowy: ………………………………………………… 

Nr Zamówienia: …………………………………………………………… 

Zwracany/eprodukt/y:…………………………………………………………………………………………………………………….............................

Wartość zwracanego  towaru: ………………………… zł 

 KLIENT 

Imię i nazwisko lub Nazwa:  

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

Adres e-mail: 

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

Numer kontaktowy: ____ - ____ - ____ 

Adres pocztowy: 

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

Numer rachunku bankowego do 

zwrotu:…………………….......................................................................................................................................................  

*właściciel rachunku inny niż zamawiający: 

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

(imię i nazwisko właściciela rachunku) 

 

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

                                                                                                                                                                                            czytelny podpis 

 

 

WYMIANA:  TAK / NIE * (niepotrzebne skreślić) 

Informuję, że złożyłam/em zamówienie na wymianę. Nr nowego 

zamówienia:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dodatkowe uwagi:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 

UWAGA: Przed wysłaniem towaru z zamiarem zwrotu należy zapoznać się z pełnym 

regulaminem dostępnym na naszej stronie internetowej www.molerin.pl.  Zwrotowi 

podlega wyłącznie towar z oryginalnymi metkami,  nie noszący śladów użytkowania, 

czysty i pozbawiony zapachu (np. dezodorant, szminka, tytoń). Informujemy, że klient na 

prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu przez Internet w terminie 

14 dni.  

Nie przyjmujemy paczek odesłanych  za pobraniem oraz do paczkomatu. Informujemy, iż 

paczki odesłane na adres inny niż wskazany do zwrotu, nie będą odbierane. 

 

Prawo odstąpienia od umowy 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania 

jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od 

dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w  

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo 

informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy 

przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

 

Jednocześnie przypominany, iż zwrotu towaru należy dokonać w przeciągu maksymalnie 30 

dni od dnia otrzymania paczki, na adres do zwrotów wskazany na formularzu odstąpienia od 

umowy.  

 

 

TOWAR NALEŻY ODESŁAĆ NA ADRES:  

 

MOLERIN  

Ul.  Braniborska 2/10A lok 112 

53-680 Wrocław 

 

http://www.molerin.pl/

