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OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (j. t. Dz. U. 2017 poz.
683) odstępuję od umowy nr zamówienia ...…………….. zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu

Produktu/Produktów w postaci:

Lp. Nazwa produktu Ilość Prosimy o podanie powodu zwrotu*
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*Powody odstąpienia od umowy: 1. Niewłaściwy rozmiar 2. Dostawa nieprawidłowego produktu 3. Stosunek jakości do ceny 4. Nie podoba
mi się 5. Niezgodny z opisem na stronie 6. Produkt jest uszkodzony 7. Brak powodu

Proszę o zwrot pieniędzy na rachunek bankowy numer**:

__________________________________________________________________________
**Forma zwrotu należności zależy od metody płatności, którą wybrałeś podczas składania zamówienia. Numer konta podaj tylko
wtedy jeśli podczas składania zamówienia wybrałeś/aś formę płatności: gotówka za pobraniem, badź jeśli konto z którego
dokonywałeś/aś płatności jest już nieaktywne.

ADRES DO ZWROTU:
DOG’S PROFIT

OS. ZŁOTEGO WIEKU 94/4
31-618 KRAKÓW

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu.

Mam świadomość, że zamówienia indywidualne/ z opcją personalizacji ( m.in. szelki easy-walk,
produkty w wersji PREMIUM / z okuciami innymi niż srebrne / podszyciem z pianki oraz o



niestandardowych wymiarach, szytych na miarę lub dopasowanych ze standardowo dostępnych
wariantów nie podlegają zwrotom, ani wymianom (art. 38 Ustawy o prawach konsumenta).

Mam świadomość, że przekazane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę
w celach związanych z wykonaniem odstąpienia od umowy oraz spełnieniem związanych z nim
żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Wiem, że przysługuje mi
prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego.
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