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FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 

……….………………………………………………………………………………. 

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

 

Data odbioru zamówienia: _____________________________________________ 

Imię i nazwisko konsumenta: ____________________________________________ 

Adres konsumenta: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów: 

Lp. Nazwa / symbol Ilość (*) Cena jednostkowa brutto 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    
(*) Należy uzupełnić ilość zwracanego towaru np. jedna para kolczyków proszę wpisać 1  

 

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy o nr konta:  

PL                           

 

 

_______________________________ 

             Data i podpis konsumenta 

 

KRS 0000895650, NIP 5223201287, REGON 38874477700000 



                                                                                                                                                                                                        

 

KLIENCIE  

Jeśli zamówiony produkt nie spełnia Twoich oczekiwań, możesz dokonać zwrotu 
(odstąpić  od  umowy)  w  ciągu  14  dni  od  daty  otrzymania  przesyłki.  Aby  zachować 
termin  do  odstąpienia  od  umowy  wystarczy  wysłać  informację  o  odstąpieniu  przed 
upływem 14 dni.  

Jak tego dokonać? To niezwykle proste! Poniżej jeden ze sposobów zwrotu: 

 
WYPEŁNIJ DRUK 
Na  odwrocie  formularza  uzupełnij  swoje  dane  i  wpisz  informacje  o 
zwracanych produktach. Nie zapomnij podać numeru konta 
bankowego, na które ma zostać przelana wartość zwrotu. 

 
  

ZAPAKUJ ZWRACANY TOWAR 
Umieść  w  kartonie  lub  kopercie  bąbelkowej  zwracany  towar  wraz  z 
wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy. Zabezpiecz 
odpowiednio produkty, aby nie uległy zniszczeniu w transporcie.  

 
 

ODEŚLIJ ZWRACANY TOWAR NA PONIŻSZY ADRES  
Colibra Dystrybucja Sp. z o.o. 
ul Świerkowa 14 
05-800 Pruszków 
Zwrotu dokonujesz na własny koszt.  

 
 

ZWROT NALEŻNOŚCI  
Środki zostaną zwrócone na Twój rachunek bankowy niezwłocznie, 
nie  później  niż  w  ciągu  14  dni  od  terminu  otrzymania  przesyłki 
zwrotnej.  
 

 
 

MASZ PYTANIA? 
Skontaktuj się z nami! 

+48 22 798 97 45 lub sklep@colibra.pl 
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