
LAWART Joanna Lawenda-Cichocka .:. ul. Janiszowska 17a/1 .:. 02

Formularz odstąpienia
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 
Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014

 Ja/My* niniejszym informuję
umowy sprzedaży następujących towarów (lista)
..........................................................................
...............................................................................................................................
....................................................................................................................

 wg numeru zamówienia / faktury
.........................................

 Data zamówienia/odbioru*: 
.....................................................................

 Imię i nazwisko/Nazwa konsumenta(ów): 
................................................................

 Adres konsumenta(ów): 
..........................................................................................

 
Oświadczam(y), iż zakupiony produkt zwracam
kompletnym, a skorzystanie z niego mieściło się w granicach zwykłego zarządu.
                                                                            
     
                                                                                       
 
Odpowiednio zabezpieczony towar prosimy przesłać na adres: 
LAWART Joanna Lawenda-Cichocka, ul. Janiszowska 17a/1, 02
 
Do przesyłki prosimy dołączyć dowód zakupu oraz wypełniony
Nie przyjmujemy przesyłek odesłanych na koszt Sklepu lub wysłanych bez uprzednie
*Niepotrzebne skreślić 

 Cichocka .:. ul. Janiszowska 17a/1 .:. 02-264 Warszawa .:. 

 
Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz.U. 2014 nr 827
informuję/informujemy* o moim/naszym*

następujących towarów (lista): 
........................................................................................................................

.....................................................................................................................
...........................................................................................................

wg numeru zamówienia / faktury / paragonu: 
.........................................................................................................................

Data zamówienia/odbioru*: 
.............................................................................................

Imię i nazwisko/Nazwa konsumenta(ów): 
............................................................................

Adres konsumenta(ów): 
.......................................................................................................................

, iż zakupiony produkt zwracam(y) w stanie nieuszkodzonym
kompletnym, a skorzystanie z niego mieściło się w granicach zwykłego zarządu.
                                                                             

              .....................................
                                                                                            data i podpis konsumenta (ów)

(tylko jeśli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Odpowiednio zabezpieczony towar prosimy przesłać na adres:  
Cichocka, ul. Janiszowska 17a/1, 02-264 Warszawa. 

Do przesyłki prosimy dołączyć dowód zakupu oraz wypełniony i podpisany niniejszy formularz.  
odesłanych na koszt Sklepu lub wysłanych bez uprzedniego zgłoszenia. 

264 Warszawa .:. sklep@lawart.pl 

zawartej na odległość 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

Dz.U. 2014 nr 827 ze zm.)    
/naszym* odstąpieniu od 

...................................
.....................................................................................................................
......................................................................................................................  

..................................  

.......................................................... 

................................. 

..................................... 

uszkodzonym i 
kompletnym, a skorzystanie z niego mieściło się w granicach zwykłego zarządu.     

.......................... 
data i podpis konsumenta (ów) 

(tylko jeśli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 


