WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE
DLA KONSUMENTA
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat: Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita, ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie z
dopiskiem „Dział marketingu, zamówienie nr …., sklep SBA” tel. 660 546 858
Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy*
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Data zawarcia umowy*:
.....................................................................................................................................................
Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
.....................................................................................................................................................
Adres konsumenta(-ów):
.....................................................................................................................................................
Data: ............................................................................................................................................
Bank, nr konta: ............................................................................................................................
*Niepotrzebne skreślić.
POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu
Konsumentem w odniesieniu do Umowy:
a.
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b.
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c.
w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
termin przydatności do użycia,
d.
o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
e.
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
W pozostałych przypadkach Konsument 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 którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez
Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas
(Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita, ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie Dział
Marketingu, Sklep SBA, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze
jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy.

W skutecznego przypadku odstąpienia od niniejszej umowy SM MLEKOVITA zwróci
płatności za zakupione produkty, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia,
w którym otrzymała oświadczenie o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu
płatności SM MLEKOVITA dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały
użyte w pierwotnej transakcji, chyba że z treści oświadczenia wynikać będzie wskazanie innej
sposobu zwrotu.
SM MLEKOVITA może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzeczy na adres Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita, ul. Ludowa
122, 18-200 Wysokie Mazowieckie z dopiskiem „Dział marketingu, zamówienie nr …., sklep SBA”
tel. 660 546 858, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostanie
złożone oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli rzecz
zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni.
Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Konsument odpowiada za
zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

………………………………………………………………
Data, czytelny podpis

