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Załącznik nr 2A.  WZÓR FORMULARZA 

ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA OSOBY FIZYCZNEJ (PRZEDSIĘBIORCY) 

KORZYSTAJĄCEJ Z PRAW KONSUMENTA

(PRZYKŁADOWY FORMULARZ)

Imię i nazwisko Osoby 
fizycznej(Przedsiębiorcy)
/Nazwa firmy:

 

NIP:

Adres:

Telefon kontaktowy oraz E-
mail:

Sprzedawca (Adresat):
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „OPTIM” JACEK KARPIŃSKI, LESZEK CIEŚLAK SPÓŁKA JAWNA 

ul. Kaliska, nr 90 A,  62-700 Turek, woj. wielkopolskie

Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy:  sklep@zina.pl
Numer telefonu do Biura Obsługi Klienta:  tel. (+48) 63 279 98 20;  tel.  (+48) 501 028 619

Ja/My(*) niniejszym  informuję/informujemy(*) o  moim/naszym(*)   odstąpieniu  od  umowy  sprzedaży  następujących
rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Numer zamówienia/Numer faktury: 

L.P. Nazwa Produktu lub Kod
Produktu (symbol z
paragonu/faktury)

 Rozmia
r

Kolor Cena brutto
 (jednostkowa)

Ilość Powód dokonania zwrotu(**)
Prosimy  o  zaznaczenie  X  w
odpowiednim  polu  wybranego
kwadratu poniżej, zgodnie z powodem
dokonania zwrotu:

1. □ za duży rozmiar

□ za mały rozmiar

□ uszkodzony

□ niekompletny

□ błędna wysyłka (produkt  inny niż  w
zamówieniu)

□ inny powód 
(wpisz jaki ……………………………………...…..)

2. □ za duży rozmiar

□ za mały rozmiar

□ uszkodzony

□ niekompletny

□ błędna wysyłka (produkt  inny niż  w
zamówieniu)

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „OPTIM” JACEK KARPIŃSKI, LESZEK CIEŚLAK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą przy ul. Kaliska 90 A, 62-700 Turek, wpisaną do
rejestru  przedsiębiorców  Krajowego Rejestru  Sądowego,  prowadzonego przez  Sąd  Rejonowy Poznań –  Nowe  Miasto  i  Wilda  w  Poznaniu,  IX  Wydział  Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000092812, REGON 310131251, NIP 6680001182.

mailto:sklep@zina.pl
mailto:sklep@zina.pl
mailto:sklep@zina.pl


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO                                                                                         Obowiązuje od dnia: 01 stycznia 2021 r.
https://zina.pl

□ inny powód 
(wpisz jaki ……………………………………...…..)

3. □ za duży rozmiar

□ za mały rozmiar

□ uszkodzony

□ niekompletny

□ błędna wysyłka (produkt  inny niż  w
zamówieniu)
□ inny powód 
(wpisz jaki ……………………………………...…..)

4. □ za duży rozmiar

□ za mały rozmiar

□ uszkodzony

□ niekompletny

□ błędna wysyłka (produkt  inny niż  w
zamówieniu)

□ inny powód
(wpisz jaki ……………………………………...…..)

 
Data zawarcia umowy/data złożenia zamówienia/odbioru
(*) : 

Nazwa Banku(***): 

Numer rachunku 
bankowego(***): 

Ja/My(*) niniejszym  oświadczam/oświadczamy(*)że  zgodnie  z  art.  38  a  ustawy  z  dnia  30  maja  2014  r.  o  prawach
konsumenta, zakupiony/e Produkt/y, a tym samy zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez mnie
działalnością gospodarczą, ale nie posiadają ona dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej.

……….……………..……………………………………………………..
Data i podpis Osoby fizycznej (Przedsiębiorcy)

(jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) Niepotrzebne skreślić
(**) Osoba fizyczna (Przedsiębiorca) zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że
nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,
udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ma prawo odstąpienia od umowy zawartej
na odległość bez podania przyczyny. Nie muszą Państwo wskazywać jakiegokolwiek powodu, udzielenie odpowiedzi będzie jednak bardzo pomocne
dla Sprzedawcy.
(***) Podanie Nazwy Banku i numeru rachunku bankowego jest niezbędne przy płatności za zamówienie ZA POBRANIEM.
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