
 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym https://www.sklep.kaja.com.pl/ 

prowadzony jest przez Alfred Olszewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 

„KAJA” Alfred Olszewski, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego 

miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): Łyski 1B, 16 – 070 Choroszcz, 

numer NIP: 542-012-12-62, numer REGON: 050036111, adres poczty elektronicznej: 

sklep@kaja.com.pl numer telefonu: 783 200 183 lub 85 71 31 435. 

Adres korespondencyjny (biuro, obsługa reklamacji): 

„KAJA” Alfred Olszewski 

Łyski 1B, 16 – 070 Choroszcz 

Poczta elektroniczna: sklep@kaja.com.pl  

Kontakt telefoniczny: 783 200 183 lub 85 71 31 435 

Godziny pracy: Pon. – Pt. 8: 00 – 16: 00 (koszt połączenia wg stawki operatora) 

 

2. Przez użyte w regulaminie określenia, należy rozumieć: 

a) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez 

Sprzedawcę lub, z którą może być zawarta umowa sprzedaży. 

b) Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny 

osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej 

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

c) Sklep Internetowy – sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym 

https://www.sklep.kaja.com.pl/ 

d) Sprzedawca – Alfred Olszewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 

„KAJA” Alfred Olszewski wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw 

gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): 

Łyski 1B, 16 – 070 Choroszcz, numer NIP: 542-012-12-62, numer REGON: 

050036111, adres poczty elektronicznej: sklep@kaja.com.pl numer telefonu: 

783 200 183 lub 85 71 31 435. 

3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem Sklepu 

internetowego w formie umożliwiającej jego pozyskanie i utrwalenie za pomocą systemu 

teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. Pobranie regulaminu w formacie 
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PDF wymaga posiadania oprogramowania obsługującego pliki PDF 

(http://get.adobe.com/pl/reader) 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 

r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), ustawy z dnia 30 

maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683), ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132) oraz inne właściwe przepisy. 

§ 2 Zamówienia 

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach Sklepu 

internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny 

stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks Cywilny. 

2. Zamówienia można składać za pośrednictwem Sklepu internetowego przez 7 dni w 

tygodniu, 24 godziny na dobę. 

3. Ceny produktów wskazanych na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych 

polskich i są cenami brutto – zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). 

Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy 

towaru. Konsument dokonuje wyboru sposobu dostawy w trakcie składania zamówienia. O 

łącznej cenie wraz z podatkami za towar jak również o kosztach dostawy oraz innych 

kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, 

Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia 

przez Konsumenta woli związania się umową sprzedaży. 

4. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie 

otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę (zawierające wyszczególnienie wszystkich 

istotnych składników zamówienia) następuje poprzez przesłanie składającemu zamówienie 

wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta 

umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczanie, oraz 

udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie 

Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży zgodnie 

z dyspozycją art. 21 ustawy o prawach konsumenta. 

§ 3 Sposoby i terminy płatności za towar 

1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności: 

a) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: PKO BP SA – nr rachunku: 

36 1020 1332 0000 1602 0309 8209, 

b) płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayU, 

c) pobranie pocztowe – płatność gotówką u kuriera przy dostawie towaru. 

2. W przypadku wybrania płatności przelewem, płatności elektronicznych, płatność należy W 

przypadku wybrania płatności przelewem, płatności elektronicznych (PayU), płatność należy 

uregulować w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wybrania 

płatności za pobraniem, płatność należy uregulować przy odbiorze przesyłki. 
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3. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy 

ul. Grunwaldzkiej 182, 60 – 166 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w 

Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000274399. 

§ 4 Sposoby, terminy i koszty dostawy 

1. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa 

realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL lub GLS w dni robocze od 

poniedziałku do piątku. 

2. Dostawa towaru realizowana jest w terminie do 7 dni, chyba, że w opisie produktu 

wskazano krótszy termin dostawy. Termin dostawy oblicza się w następujący sposób:   

a) przy płatności przelewem, termin ten rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności 

na rachunku bankowym Sprzedawcy, 

b) przy płatności za pobraniem, termin ten rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy 

sprzedaży. 

3. Dostarczenie towaru do Klienta jest odpłatne. Koszt dostawy jest każdorazowo 

prezentowany w trakcie wyboru formy dostawy podczas składania zamówienia oraz 

dodatkowo dostępny w zakładce „Dostawa”. 

4. Sprzedawca udostępnia możliwość odbioru osobistego towaru w siedzibie firmy pod 

adresem: 16 – 070 Choroszcz, Łyski 1B, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8: 00 do 

20: 00 oraz w sobotę od 8: 00 do 18:00. Przy odbiorze osobistym Konsument nie ponosi 

żadnych kosztów dostawy. 

§ 5 Procedura rozpatrywania reklamacji 

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do 

rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

Cywilny.  

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar bez wad. Odpowiedzialność, w tym zakresie 

regulują przepisy określone w art. 556 oraz 556¹- 556³ Kodeksu Cywilnego. Jeżeli sprzedany 

towar ma wadę, Klient może: 

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że 

Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni 

wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma 

zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo 

Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub 

usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny 

wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru 

bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna, 

b) żądać wymiany towaru na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest 

obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w 

rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może 



odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z 

umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w 

porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową 

wymagałoby nadmiernych kosztów.  

3. Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć w następujący sposób: 

a) pisemnie na adres Sprzedawcy: „KAJA” Alfred Olszewski, Łyski 1B, 16 – 070 

Choroszcz 

b) w formie elektronicznej na adres: sklep@kaja.com.pl  

c) telefonicznie pod numerami: 783 200 183 lub 85 71 31 435 

4. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie następujących informacji: imię i 

nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu, dane 

dotyczące reklamowanego towaru (nazwa towaru, data zakupu), opis dostrzeżonej wady w 

towarze, żądanie z tytułu przysługujących praw z rękojmi wynikających z Kodeksu 

cywilnego, preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. 

5. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej 

otrzymania. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia 

wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być 

obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, 

uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. 

6. Towar w stosunku, do którego ujawniła się wada należy dostarczyć na adres: „KAJA” 

Alfred Olszewski, Łyski 1B, 16 – 070 Choroszcz. 

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej 

bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 6 

pkt 7-8. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w formie elektronicznej na adres: 

sklep@kaja.com.pl lub pisemnie na adres: „KAJA” Alfred Olszewski, Łyski 1B, 16 – 070 

Choroszcz. 

2. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy wzoru 

formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest 

obowiązkowe. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą 

elektroniczną, Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 

3. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się: 

a) dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do 

przeniesienia jej własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub 

wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,  

b) dla umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub 

w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części. 
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4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za 

niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim 

Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi 

wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru z wyjątkiem 

dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy 

innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym. Sprzedawca 

dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył 

Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie 

wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam 

odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od 

Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta 

dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie 

upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 

14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam 

odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. 

Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy: „KAJA” Alfred Olszewski, Łyski 1B, 16 – 070 

Choroszcz. 

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.  

8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób 

dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu 

Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem 

korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i 

funkcjonowania towaru. 

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w 

odniesieniu do umów: 

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą 

Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po 

spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, 

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi 

Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do 

odstąpienia od umowy, 

c) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany 

według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego 

zindywidualizowanych potrzeb, 

d) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub 

mający krótki termin przydatności do użycia, 

e) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym 

opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na 



ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte 

po dostarczeniu, 

f) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na 

swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami, 

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została 

uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić 

dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi 

Sprzedawca nie ma kontroli, 

h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu 

dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo 

inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż 

części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji; prawo 

odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych 

usług lub towarów, 

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo 

programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli 

opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, 

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o 

prenumeratę, 

k) zawartej w drodze aukcji publicznej, 

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, 

przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z 

wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w 

umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi, 

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli 

spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem 

terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o 

utracie prawa odstąpienia od umowy. 

§ 7 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i 

dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na 

stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich 

Inspektorów Inspekcji handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php 

2. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych instytucji zajmujących się 

rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń: 

a) zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o 

rozwiązanie sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą. Wojewódzkie Inspektoraty 

Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na 

celu rozstrzygnięcie sporu między Sprzedawcą a Konsumentem. 

b) złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem 

konsumenckim, działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.  

c) skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników 

konsumentów, 

d) skorzystać z pomocy prawnej świadczonej przez organizacje pozarządowe takiej jak 

Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane 
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są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 lub drogą 

elektroniczną: porady@dlakonsumentow.pl  

3. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy udzielający 

informacji Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiazywania sporów 

konsumenckich. Pomoc udzielana jest pod numerem 22 55 60 333 lub drogą elektroniczną: 

kontakt.adr@uokik.gov.pl  

4. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute 

resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i 

przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań 

umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej 

internetowej umowy o świadczenie usług.  

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku 

polskim, zgodnie z obowiązującym prawem. 

2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane 

sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks 

postępowania cywilnego.  

3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta tylko i wyłącznie w celu nawiązania, 

ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Sprzedawcę z 

Klientem. 

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu z 

ważnych powodów, w szczególności: zmiany w zakresie obowiązujących przepisów prawa, 

zmiany sposobu i terminów zapłaty, zmiany sposobu dostawy oraz kosztów dostawy. 

Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianach w regulaminie, z co najmniej 14 – dniowym 

wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian poprzez zamieszczenie na stronie Sklepu 

stosownej informacji o zmianie regulaminu, a także prześle na adres poczty elektronicznej 

Klienta, który zawarł umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej 

prowadzenia konta, stosowną informację na temat zmiany regulaminu. Zmiany regulaminu 

nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem 

wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub zrealizowane 

zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje regulamin aktualny w chwili 

złożenia zamówienia. 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy) 

 

– Adresat: „KAJA” Alfred Olszewski, Łyski 1B, 16 – 070 Choroszcz, adres e-mail: 

sklep@kaja.com.pl numer telefonu: 783 200 183 lub 85 71 31 435 

5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 28 listopad 2017 r.

§ 8 Postanowienia końcowe

Załącznik nr 1

§ 9. Ochrona danych osobowych.
1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

mailto:porady@dlakonsumentow.pl
mailto:kontakt.adr@uokik.gov.pl
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
mailto:sklep@kaja.com.pl


– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy 

sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło 

polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)  

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)  

– Adres konsumenta(-ów)  

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)  

– Data  

 
(*) Niepotrzebne skreślić. 

 

 




