
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu CandiaGaz      miejscowość, data 

CANDIA K.JELEŃ SPÓŁKA JAWNA  
ul. Grunwaldzka 275A 

43-603 Jaworzno 
Email: biuro@candiagaz.pl 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY  1

Powód odstąpienia : 2

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

Oświadczam, że odstępuję od Umowy Sprzedaży  zawartej w dniu……………….. w zakresie Towarów wskazanych 
powyżej.  

________________________________________ 

czytelny podpis Kupującego

Dane Kupującego

Imię i Nazwisko/
Nazwa lub firma

Adres

Email

Telefon 
kontaktowy

Data oświadczenia

Nr konta do zwrotu 
należności:

Nazwa banku:

Dane 
zwracanego 

Towaru

Data 
Zakupu/ 
Numer 

zamówienia

Opis 
Towaru

Cena 
Brutto 
Towaru

Ilość Koszt 
dostawy

Łączna wartość brutto 
zwracanych towarów (Cena 

Brutto Towaru x ilość + koszt 
dostawy)

 Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez 1

podawania przyczyny. Aby skorzystać z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie,  które 
może zostać na przykład wysłane pocztą na adres: ul. Grunwaldzka 275A, 43-603 Jaworzno, może to także zrobić drogą mailową na adres biuro@candiagaz.pl,  bądź poprzez wypełnienie formularza 
dostępnego po zalogowaniu do swojego panelu w sklepie ("Odstąpienie od umowy w 14 dni"). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można również złożyć przy wykorzystaniu formularza, którego 
wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Jeżeli Kupujący skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, 
Sprzedający prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby 
Kupujący będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy Towar należy dostarczyć na adres: ul. Grunwaldzka 275A, 43-603 Jaworzno bądź dostawcy Sprzedającego lub osobie przez niego 
upoważnionej niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący 
dostarczy Towar na powyższy adres lub przekaże Towar dostawcy Sprzedającego lub osobie upoważnionej przed upływem terminu 14 dni.  

Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem od umowy, tj. koszty samodzielnego dostarczenia zwracanego Towaru na adres wskazany powyżej (w 
przypadku wyboru tego sposobu zwrotu). Więcej informacji znajdą Państwo w Regulaminie dostępnym nieodpłatnie pod adresem internetowym www.candiagaz.pl, 

 pozycja nieobowiązkowa2


