
       Miejscowość………….............., data............ r. 
 
SPRZEDAJĄCY: 
Goood - Paweł Jaworski 
Ul. Prosta 3A  
45-526 Opole 
NIP 754-256-40-56 
 
 
Adres do wysyłki: 
Babiators.pl 
ul.Prosta 3A 
45-526 Opole 
 
 
    Oświadczenie odstąpienia od umowy. 
          (Dotyczy klientów indywidualnych) 
 
NABYWCA: 
Imię i Nazwisko ...................................… 
Adres: ...............................................… 
email: ...............................................… 
tel. ...................................................… 
 
Odstąpienie od umowy możliwe jest w ciągu 14dni od daty otrzymania przesyłki, pod 
warunkiem, że produkt jest w stanie niezmienionym (posiada komplet opakowań i metek) i nie był 
używany (nadaje się do dalszej odsprzedaży). Zwrócony produkt dotrze do nas w czasie nie dłuższym 
niż w ciągu 14dni od otrzymania przesyłki. Nie przyjmujemy zwrotów wysłanych za 
pobraniem. Zwracamy cały koszt zakupionego towaru, wraz z kosztami przesyłki. 
 
  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość: 
 
Oświadczam, że z godnie aktualnymi przepisami prawnymi i przysługującym mi prawem, 
wyrażam chęć odstąpienia od umowy zakupu następujących produktów zakupionych  
w sklepie internetowym Babiators.pl. Oświadczam, że nie minęło 14dni od dostarczenia 
towaru. Produkt (nazwa 
wyrobu)………………………………………………………………………………….. Otrzymałem w 
dniu:………………………………..  ZAKUP z dnia……………………………………  Wartość 
towaru z kosztami transportu……………. zł,słownie: ………………………………………. 
Oświadczam, iż rezygnuję z zamówionego przeze mnie towaru ponieważ:(Podanie przyczyny 
zwrotu jest całkowicie dobrowolne, jeżeli jednak nie stanowi to dla Ciebie problemu zdradź nam powód zwrotu, Twoja 
opinia pozwoli nam poprawić jakość naszych usług, a także dbać o to aby oferowane przez nas produkty spełniały 
najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa). 
……………………………………………………………………………………………….. 
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez 
Państwa użyte w pierwotnej transakcji. W przypadku zakupu przez opcję „przelew na konto” 
Proszę o zwrot w/w kwoty na konto bankowe nr:  
…………………………………………………..…………….……………………………….. 
Oświadczam, że towar zwracam, w stanie niezmienionym, nieużywanym z kompletem metek 
oraz do dokumentem potwierdzającym zakup w sklepie Babiators.pl. Zwroty niezgodne z 
oświadczeniem nie będą przyjmowane. Towar, którego zwrot/reklamacja nie zostanie uznana 
(odesłana po wymaganym terminie, niezawierająca dokumentu potwierdzającego zakup w sklepie babiators.pl, bądź 
pisma reklamacyjnego, bez metek, zabrudzony, z widocznymi śladami używania, lub bez oryginalnego opakowania), 
będzie odesłany na koszt Klienta. 
 
 
        ............................… 
        podpis konsumenta


