
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

PHU PRYMUS Zygmunt Grygorczuk
ul. Kościuszki 27 B
85-079 Bydgoszcz
fax: (52) 366-21-11
e-mail: bok@prymus24.pl

Dane klienta

Wyrażam zgodę na  przetwarzanie  danych osobowych podanych w formularzu  w celu  obsługi  zwrotu  przez  PHU
PRYMUS Zygmunt Grygorczuk, z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Kościuszki 27. Administrator przetwarza dane zgodnie z
Polityką Prywatności, dostępną na stronie: https://www.prymus24.pl/ochrona-danych-osobowych

Wyrażenie  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  nie  jest  obowiązkowe,  jednakże  jej  brak  skutkuje
niemożliwością  realizacji  obowiązków związanych z  obsługą zwrotu  towaru.  Klient  ma prawo dostępu do swoich
danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, przeniesienia danych, prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Imię i Nazwisko…………………………….………………………………………………………………….. 

Adres…………………………………………………………………………………………..………………..

Telefon kontaktowy...…………………………………………………………………………………………...

Adres e-mail, na który będzie wysyłana korespondencja związana z obsługą zwrotu:

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

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży, zawartej poza lokalem 
przedsiębiorstwa, w zakresie następujących towarów:

 Nr produktu

 Nazwa produktu i model

 Producent

 Numer zamówienia i data

 Dowód zakupu (paragon/faktura)   nr:…...............     …      ...........

 Data odbioru towaru

 Data odstąpienia od umowy

Uwagi

Czytelny podpis



INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA DO 
ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość  (art. 30 Ustawy z dnia 30
maja  2014),  Konsument  ma prawo do odstąpienia  od umowy bez  podania  przyczyn,  składając
stosowne oświadczenie (np. faxem lub pocztą e-mail), w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru.
Powyższe  uprawnienie  nie  dotyczy podmiotów prawnych i  osób prowadzących działalność
gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy.

W przypadku odstąpienia  od  umowy zwracane  są  wszelkie  koszty,  w tym koszty  dostarczenia
towaru do odbiorcy zamówienia, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego
sposobu  dostawy  innego  niż  najtańszy  zwykły  sposób  dostarczenia  oferowany  przez  sklep
prymus24.pl.  Klient  musi  jedynie  ponieść  bezpośrednie  koszty  zwrotu  rzeczy  (przesyłki  za
pobraniem nie są przyjmowane).

Klient  dokonuje  zwrotu  towaru  w  stanie  niezmienionym,  chyba  że  zmiana  była  konieczna  w
granicach zwykłego zarządu. Zwracany towar powinien posiadać kompletne wyposażenie.

Konsument ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem
korzystania  z  niej  w  sposób  wykraczający  poza  konieczny  do  stwierdzenia  charakteru,  cech  i
funkcjonowania rzeczy. 

Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu czternastu dni od daty zgłoszenia
zamiaru odstąpienia od umowy.

Zwracany  towar  powinien  być  odpowiednio  zapakowany  oraz  zabezpieczony.  Za  uszkodzenia
powstałe w transporcie, w wyniku nieodpowiedniego zabezpieczenia przesyłki, odpowiada Klient.

Do zwracanego towaru prosimy dołączyć poprawnie wypełnione oraz podpisane „Oświadczenie o
Odstąpieniu od Umowy” oraz oryginał dokumentu sprzedaży.

Zwrot wartości produktu wraz z kosztem wysyłki towaru do Klienta nastąpi w ciągu 14 dni od
otrzymania Oświadczenia o Odstąpieniu od Umowy, tym samym kanałem, którym przeprowadzona
była płatność za zamówiony towar.

Firma może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania
rzeczy lub dowodu jej odesłania od konsumenta, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


