
 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

ZWROT I WYMIANA 

 

1. Formularz jest dwustronny. Podpis końcowy stanowi ważność dokumentu. 

2. Nie zerwane plomby zabezpieczające oraz kopia faktury zakupowej, stanowią podstawę  

do pozytywnego rozpatrzenia wymiany, reklamacji lub zwrotu. 

3. W przypadku wymiany, zakupiony produkt należy zwrócić oraz zakupić nowo wybrany  

za pośrednictwem sklepu internetowego.   

4. Każdy projekt można zwrócić w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Należy odesłać go w stanie 

kompletnym (nie rozrywając plomb zabezpieczających), tj. razem z dodatkami (katalogi, ulotki, karty 

rabatowe itp.), kopią faktury zakupowej, wypełnionym formularzem zwrotu na adres pracowni 

podany w stopce.  

5. Pracownia zwróci kwotę zakupu w ciągu 14 dni od otrzymania „zwrotu”1 na podany w formularzu 

numer rachunku bankowego.  

6. Dane do zwrotu: 

Zwracany projekt  

Ilość  

Nr faktury  

Przyczyna zwrotu2  

7. Dane osoby zwracającej3: 

Imię i nazwisko   

Adres  Ulica: Nr: 

Miejscowość: Kod pocztowy: 

Nr rachunku bankowego  

Telefon/e-mail2  

8. Dane do faktury: 

Nazwa firmy  

NIP  

Adres (wypełnić w przy-

padku, gdy inny niż osoby 

zwracającej) 

Ulica: Nr: 

Miejscowość: Kod pocztowy: 

9. Produkt należy odesłać na własny koszt. Wysyłka za pobraniem nie jest akceptowalna. 

                                                 
1 Przez „zwrot” rozumie się otrzymany komplet, tj. projekt razem z dodatkami (katalogi, ulotki, karty rabatowe itp.), 

wypełniony formularz odstąpienia od umowy, wypełnione potwierdzenie nadania zwrotu, kopia faktury zakupowej. 
2 Pola, których wypełnienie jest nieobowiązkowe. Przyspieszy jednak procedurę zwrotu. 
3 Przez osobę zwracającą rozumie się osobę, która zamówiła projekt. 



 

 

10. Zwracany projekt podlega ochronie na podstawie Ustawy "O prawie Autorskim i prawach 

pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 904; z 2001 r. Nr 128 poz. 1402; z 2002 r.  

Nr 126 poz. 1068 oraz z 2002 r. Nr 197 poz. 1662)". 

 

11. Oświadczam, że zwracany projekt nie został skopiowany, zrealizowany ani przekazany osobom 

trzecim. 

 

……………………..……         …………………………… 
                                                                             Data                                                             Podpis 
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