
Załącznik nr 2 

___________________________ 
miejscowość, data 

____________________________ 
imię i nazwisko 

____________________________ 
adres 

____________________________ 
 

          „Getex” Sp. z.o.o. 

          ul. Gruntowa 106 

                  44-210 Rybnik 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość 
 

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie 

niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez 

produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz.271), odstępuję od umowy zakupu produktu: 

 

________________________________________________________________________ 
     nazwa produktu, model, rozmiar 

 

potwierdzonej dowodem zakupu: __________________________________________ 
      numer paragonu/faktury VAT 

zawartej dnia ___________________  
 

numer zamówienia ________________ 
 

Proszę o zwrot kwoty ____________zł (wartość towaru bez kosztów dostawy)  
 

(słownie złotych: _____________________________________________________) 
 

na konto bankowe nr ____________________________________________________ 
 

prowadzone w Banku _____________________________________________________ 
 

Towar otrzymany dnia __________________, zwracam w stanie niezmienionym wraz 

oryginalnym dowodem zakupu.  
 

_______________________ 
podpis  

 

Klient nie ma obowiązku podania przyczyny odstąpienia od umowy, jednak 

w celu zapewnienia najwyższej jakości naszych produktów i usług, uprzejmie prosimy 

o opisanie powodu zwrotu towaru (niepotrzebne skreślić):  

 produkt inny niż na zdjęciu 

 nie odpowiada mi jakość produktu – opis __________________________ 

 nie odpowiada mi kolor 

 nie pasuje rozmiar  

 otrzymałam/em nie zamawiany produkt 

 wadliwy produkt 

 inny powód _______________________________________________________ 

Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie Internetowym bez podania przyczyny, 

informując o tym fakcie obsługę Sklepu Internetowego w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki oraz 

odsyłając zakupiony towar w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. W przypadku podjęcia decyzji 

o odstąpieniu od umowy, Zamawiający kontaktuje się z Obsługą Sklepu Internetowego drogą mailową: 

sklep@getex.com.pl bądź telefonicznie: 32/4226060 i odsyła niespełniający oczekiwań produkt 

(Gwarancja satysfakcji lub zwrot pieniędzy) na adres: „Getex" Sp. z o.o. ul. Gruntowa 106, 44-210 

Rybnik. 

 

Uwaga:  

Koszty przesyłki produktu/ów do Klienta oraz jego/ich odesłania do naszej firmy nie podlegają 

zwrotowi. Zwracana jest wartość produktu/ów zgodnie z ceną ich zakupu. Zwracany produkt nie może 

nosić śladów używania i nie może być uszkodzony. Pieniądze za zwrócony Produkt Klient otrzyma 

przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego w ciągu 14 dni roboczych od momentu 

otrzymania zwróconego produktu/ów.  


