
       WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

Miejscowość, ____________________ data ______________________ roku 

Imię i nazwisko konsumenta 

_______________________________ 

adres zamieszkania konsumenta 

_________________________________ 

Zuzanna Wydra "GYSZYNK"
Pasmanteria i Rękodzieło
ul. Marii konopnickiej 2e
44-370 Pszów

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy 

_____________________________________________, zawartej dnia ____________________ roku. 

_________________________________ 

Podpis konsumenta(-ów) 

(jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 



INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej 
gyszynk.pl oraz za pośrednictwem serwisu Allegro (nasze konto: gyszynk-pl) w terminie 14 dni od
momentu otrzymania przesyłki bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o 
odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład: 

- pismo wysłane pocztą, na adres: 44-370 Pszów, ul. Marii Konopnickiej 2e lub

- oświadczenie przesłane pocztą elektroniczną, na adres: kontakt@gyszynk.pl. Jeżeli
skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania 
informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną. 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, udostępnionego na naszej 
stronie internetowej, jednak nie jest to obowiązkowe. 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację 
dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem 
terminu do odstąpienia od umowy. 

Skutki odstąpienia od umowy. 

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, 
w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, 
w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej 
umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały 
przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne 
rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.  

W przypadku odstąpienia od umowy proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: 

Zuzanna Wydra "GYSZYNK" Pasmanteria i Rękodzieło; 44-370 Pszów, ul. Marii Konopnickiej 2e.

Zalecamy nadać paczkę przesyłką poleconą. 

http://www.fasja.pl/
mailto:kontakt@gyszynk.pl



