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FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROTU TOWARU 

(prosimy o wydrukowanie i wypełnienie formularza w miejscach wykropkowanych) 

Imię i nazwisko osoby dokonującej zwrotu: ………………………..……………………………………………….. 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Telefon: ……………………………….……… E-mail: ………………………………………………….……….………………. 

Numer zamówienia: ………..……………………………………………………………………………………………………. 

Data zamówienia: …….…………………………………………………………………………………………………………… 

Numer dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT): ………….……………………………………… 

 

Niniejszym oświadczam, że na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 

konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) odstępuję od wskazanej powyżej umowy sprzedaży i 

zwracam wymienione poniżej towary.  

Znane mi są warunki zwrotu towarów, w tym trybie określone w regulaminie Sklepu 

Internetowego oraz w wyżej wymienionej ustawie. 

Zwracane towary: 

Nazwa towaru Ilość Cena brutto Przyczyna zwrotu 

    

    

    

    

Uwagi Klienta: 

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

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

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

 

Proszę o zwrot kwoty na rachunek bankowy o numerze: 

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

 

 

………………………………………………………        ……………………………………………………… 
(Miejscowość, data)            (czytelny podpis Klienta) 
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TWOJA OPINIA JEST DLA NAS WAŻNA! 
 

Dziękujemy za zaufanie i zakupy w naszym sklepie internetowym www.mkplastimex.pl.  

Zawsze staramy się ulepszać nasze usługi! Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli zostawisz nam swoją 

recenzję w opiniach Google, np. korzystając z poniższego kodu QR lub linku: 

 

 

 

 

 

 

 

bit.ly/3XYngPO 

W przypadku wystawienia pozytywnej opinii wraz z komentarzem przyznamy Ci kod rabatowy 

uprawniający do rabatu w wysokości 6%  wartości kolejnego zamówienia w naszym 

sklepie internetowym. 

Wystawiając nam pozytywną opinię bez komentarza przyznamy Ci kod rabatowy uprawniający do 

rabatu w wysokości 3%  wartości kolejnego zamówienia w naszym sklepie 

internetowym. 

 

Jeśli nasz sklep internetowy lub jakiś etap procesu realizacji zamówienia nie spełnił Twoich oczekiwań, 

to będziemy zobowiązani za przesłanie wszelkich uwag na nasz mail: biuro@mkplastimex.pl. W ramach 

podziękowania za poświęcony czas i wkład w ulepszanie naszego sklepu, w odpowiedzi na przesłane 

uwagi przyznamy Ci kod rabatowy uprawniający do zniżki w wysokości 3% wartości kolejnego 

zamówienia w naszym sklepie internetowym. Postaramy się uwzględnić przesłane uwagi, tak aby 

w pełni odpowiedzieć na Twoje oczekiwania. 

 

Dziękujemy i zapraszamy ponownie do naszego sklepu www.mkplastimex.pl 

 

Z pozdrowieniami, 

Zespół MK Plastimex 


