
Regulamin odstąpienia od Umowy 

1. Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić, bez podania przyczyny
w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy. 

2. Po upływie terminów, o którym mowa w pkt. 1 prawo do Odstąpienia bez podania przyczyny 
wygasa.

3. Wykonanie przez Klienta uprawnienia do odstąpienia od umowy w zakreślonym w pkt. 1 
terminie, otwiera termin 14 (czternastu) dni na zwrot towaru.

4. W celu Odstąpienia Klient musi poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego 
oświadczenia o Odstąpieniu, wysłanego pocztą elektroniczną na adres: ekowiktor@gmail.com

5. Niezwłocznie - to jest możliwie najszybciej, mając na względzie okoliczności miejsca i 
czasu - po otrzymaniu formularza odstąpienia od umowy lub innego, jednoznacznego 
oświadczenia o Odstąpieniu, Sprzedawca dokonuje potwierdzenia jego otrzymania zwrotną 
pocztą elektroniczną.

6. W przypadku Odstąpienia Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności,
 w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został 
poinformowany przez Klienta o decyzji w sprawie wykonania prawa Odstąpienia. 

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy 

8. Zwracając uzyskane świadczenie w postaci zamówionego towaru, Klient jest proszony o 
odesłanie lub przekazanie rzeczy wraz z dowodem zakupu np. paragonem, fakturą VAT  oraz 
oświadczeniem na adres Sprzedawcy podany na stronie www.ekowiktor.pl w zakładce kontakt  z
dopiskiem „ZWROT” na kopercie, nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym 
poinformował Sprzedawca o Odstąpieniu.
 
9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu ( odesłania/przekazania/opakowania) rzeczy. 
W szczególności Klient proszony jest o zastosowanie takiego sposobu opakowania zwracanych 
rzeczy, które pozwolą na zabezpieczenie przesyłki w sposób umożliwiający jej bezpieczny 
transport. 

10. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za produkt od momentu jego wysyłki celem 
dokonania zwrotu aż do momentu jego odbioru przez Sprzedawcę.

http://www.ekowiktor.pl/


Formularz odstapienia od Umowy 

Miejscowość …......................................................................... Data …...............................................

Ja niżej podpisany 

Nazwisko.....................................................................

Imię..............................................................................

Adres zamieszkania................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

Nazwa i numer dokumentu zakupu........................................................................................................

Data odbioru towaru....................................................

Telefon..........................................................email …............................................................................

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy kupna następujących towarów 

…............................................................................................................................................................

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

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

Prosze o zwrot kwoty …............................ na mój rachunek bankowy

Słownie...................................................................................................................................................

Nr. rachunku …......................................................................................................................................

                                                                                                                         data i podpis


