
 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 
Data zamówienia:                                                    
Numer zamówienia:                                      
Imię i nazwisko:  
Adres: 
E-mail:  
Tel. kontaktowy:  
 

Lp. Nazwa towaru Liczba sztuk w zamówieniu Zwrot [X] Liczba zwracanych sztuk 
    [_] 
    [_] 
    [_] 

 
Data odbioru:  ___-____-_______ (uzupełnij datę odbioru towaru)  

Powód zwrotu:  
[_] zły rozmiar [_] zły kolor [_] wada fabryczna [_] nie spełnia oczekiwań [_] błędnie wysłany [_] inne…………. 
 
 
SZCZEGÓŁY RACHUNKU BANKOWEGO 

Posiadacz rachunku:                                                                                                       

Numer konta bankowego: 

JAK ZWRÓCIĆ TOWAR?  
1. W kolumnie zwrot zaznacz „x” produkt, który chcesz zwrócić. 
2. Określ liczbę zwracanych sztuk.  
3. Zaznacz powód zwrotu.  
4. Wypełniony i podpisany formularz wraz z dowodem zakupu dołącz do przesyłki z produktami.  
5. Paczkę wyślij na adres: Modeste sp. z o.o. sp. k. ul. Waryńskiego 26 15-461 Białystok z dopiskiem „ZWROT” 
 
Procedura prawa o odstąpieniu od umowy 

Maja 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 osoba wskazana przez Państwa.  

 
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy 
w drodze jednoznacznego oświadczenia doręczonego za pomocą poczty tradycyjnej na adres Modeste sp. z o.o. sp.k. Ul. 
Waryńskiego 26 15-461 Białystok z dopiskiem „ZWROT” lub pocztą elektroniczną na adres: Solier – solier@solier.pl , Felice – 
sklep.felice@gmail.com , SzewskaPasja – szewskapasja.com@gmail.com . Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia 

od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego 

Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem 14-dniowego terminu.  
 
Dodatkowe informacje 

Uprzejmie informujemy, że zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania. Zwracany towar powinien posiadać wszystkie metki 

oraz powinien posiadać oryginalne opakowanie producenta. W przypadku wysyłki zwracanego towaru bardzo prosimy o dokładne 

zabezpieczenie paczki, aby nie uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu w transporcie. 

Jeśli chcesz wymienić produkt zwróć go, a następnie złóż nowe zamówienie. 
 
 
Miejscowość i data:  

TWÓJ PODPIS 
 


