
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy 
Przykładowy formularz 

 
Konsument 
………..………………………                                                                                     …………………………. 
(imię i nazwisko)                                                                                                                                                                               (miejscowość, data)                                                                       
…………..…………………… 
(ulica) 

……………..………………… 
(miejscowość) 

DO 
 
Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.toysplanet.pl prowadzony przez, wspólników prowadzących wspólnie działalność 
gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą "REGARD" S.C. (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Limanowskiego 63 
lok. 53, 91-329 Łódź i adres do doręczeń: ul. Brukowa 14, 91-341 Łódź), NIP spółki cywilnej 7262641784, REGON spółki cywilnej 
101086609, adres poczty elektronicznej sklep@toysplanet.pl, numer telefonu: + 48 42 654-01-91, tj. AGNIESZKĘ SZYMAŃSKĄ - SOBERKA 
prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą AGNIESZKA SZYMAŃSKA-SOBERKA "REGARD" S.C. (adres miejsca prowadzenia 
działalności: ul. Limanowskiego 63 lok. 53, 91-329 Łódź) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7261356478, REGON 101086176 oraz 
GRZEGORZ SOBERKA prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą GRZEGORZ MARIUSZ SOBERKA "REGARD" S.C. (adres 
miejsca prowadzenia działalności: ul. Limanowskiego 63 lok. 53, 91-329 Łódź) wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5761075793, REGON 472026956. 
 

      Oświadczenie 
 
 Oświadczam, iż odstępuję od zawartej umowy Zgodnie z art. 7 ust. 1 o ochronie niektórych praw 
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. 
(Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). 
 
Umowa  zawarta została  w dniu   ........ . ........ . 201…r. 
Przedmiotem umowy był/y przedmioty ...........................................................................................................  . 

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

...........................................................................................................  . 
za cenę .................................  słownie    ...........................................................................................................  . 
 
Informacja dotycząca użytkowników Allegro: 
Nick  ……......................................................  . 
nr aukcji  .......................................................  . 
Telefon  …………………………………………. . 
E-mail  …………………………………………... . 
 
Jednocześnie wnoszę o zwrot wpłaconej kwoty  ...................................... 
Jako formę zwrotu określam: 
1. Przelew na mój rachunek bankowy w Banku  …................................................................... 
    nr rachunku ............................................................................................................................ 
2. Inna forma : ............................................................................................................................ 
 
 
        ....................................................... 
         podpis konsumenta 
Adres wysyłkowy : 
 
REGARD s.c. 
Ul. Brukowa 4 
91-341 Łódź 
 
Kupujący będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając 
stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego 
upływem. Termin dziesięciodniowy, w którym Kupujący może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy 
świadczenia usługi od dnia jej zawarcia. 


