
JAK ZWRÓCIĆ TOWAR

1 KROK - WYPEŁNIJ
OŚWIADCZENIE

Wypełnij poniższy formularz. 
Nie musisz wysyłać nam maila  
w tej sprawie.

2 KROK - ZAPAKUJ PRODUKT 
Z FORMULARZEM

Zapakuj produkt wraz z formularzem oraz 
dowodem zakupu (paragon lub faktura). 

3 KROK - WYŚLIJ PRODUKT 
NA ADRES

Habys Sp. z o.o.
ul. Produkcyjna 16
38-200 Jasło

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

DOWÓD ZAKUPU (wypełnij jedną z poniższych opcji)

Paragon numer:

Faktura numer:

Inny (np. numer lub data zamówienia):

DANE KONSUMENTA

Imię i nazwisko:

Adres:

E-mail:

Telefon:

Oświadczam, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta odstępuję od umowy sprzedaży towaru:

(nazwa towaru / ilość sztuk)

ZWROT PŁATNOŚCI

a) Płatność została zrealizowana przez BLIK / PayU / Płatność kartą / PayPo / PayPal. Zwrot nastąpi za pośrednictwem tego   
    samego serwisu.

b) Płatność została zrealizowana przy odbiorze lub przelewem tradycyjnym. Uzupełnij poniższe dane: 

Miejscowość | Data: Czytelny podpis klienta:

Imię i nazwisko właściciela rachunku:

Rachunek:

Na podany numer konta bankowego zwrócimy środki. Numer musi składać się z 26 cyfr. Upewnij się, że każda cyfra jest wpisana prawidłowo.



INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy:

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od 
umowy wygasa po upływie 30 dni:

 a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności, od objęcia 
  Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik
 b) w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia 
  w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części
 c) w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie 
  pierwszego z towarów
 d) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować HABYS Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Jaśle, ul. Produkcyjna 16, 38-200 Jasło o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego 
oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również 
wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną 
na naszej stronie internetowej www.habys.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie 
potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania 
przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia 
towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy 
zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym 
zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu 
takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście 
się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy 
wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, 
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali 
nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 
dni.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produktu, który ze 
względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą, konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu 
produktu w wysokości: dla produktów o wadze do 30 kg do 40 zł, a dla towarów ponadgabarytowych (np. stoły stacjonarne) 
wysokość ww. kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę nie większą niż 1000 zł.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne 
do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo 
kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od 
niniejszej umowy.


