
 

 

Praga             Ołomuniec          Pardubice        Czeskie Budziejowice     Karlowe Wary       Pilzno                   Most                         Ostrawa               Brno 

 

Formularz ZAWIADOMIENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY 
w myśl postanowień § 1829 ust. 1 kodeksu cywilnego 

 
Adresat: LANIT PLAST, s.r.o. Hlubočinka 809, 251 68 Sulice, Czechy 
e-mail: odstoupeni.od.smlouvy@lanitplast.cz 

 

Zawiadamiam, że niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży w uzgodnionym terminie 14 dni od nabycia poniższych wyrobów: 
 

................................................................................................................................................................................... 
 

...................................................................................................................... ............................................................. 

Numer dowodu SPRZEDAŻY / numer POTWIERDZENIA DOSTAWY: ....………............................................................  

Data odebrania towaru od przewoźnika: ……….................................................................................................... 

Klient: Imię i nazwisko: ………..................................................................................................... 
 

Adres: ………..................................................................................................... 
 

Telefon/e-mail: ………..................................................................................................... 
 

Proszę o zwrot kwoty za zakupione towary na rachunek bieżący numer: ……....................................... / .............. 
 

Towar zostanie zwrócony w placówce: ................................................ 
 

Data: ............................................ Podpis klienta: ....................................... 

 
 

WYPEŁNIA ADRESAT WYŁĄCZNIE W RAZIE FIZYCZNEGO ZWROTU TOWARU W PLACÓWCE HANDLOWEJ LANIT PLAST, s.r.o. 
 

Towar zwracany w placówce LANIT PLAST, s.r.o. - adres: ………………….............................................................. 
 

W imieniu LANIT PLAST, s.r.o. towar odebrał – imię i nazwisko: .....…………..............................................................  

Widoczne uszkodzenia towaru i opakowania:  ....................................................................................................... .. 

............................................................................................................................. ...................................................... 
 

............................................................................................................................. ...................................................... 

Przyjęto dnia: .............................................. Podpis przyjmującego: .........................................................

  

Wypełniony i potwierdzony oryginał zachowuje kupujący, kopię – LANIT PLAST, s.r.o. 

 
Niniejszy wypełniony formularz stanowi jednocześnie potwierdzenie wystawianej noty 

uznaniowej do otrzymania zwrotu pieniędzy

mailto:odstoupeni.od.smlouvy@lanitplast.cz
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Ogólne pouczenie klienta o prawie do odstąpienia od umowy sprzedaży 

1. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od daty bezpośrednio następującej 
po odbiorze towaru od przewoźnika. 

 

2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy kupujący poinformuje sprzedającego o odstąpieniu przez siebie od 
umowy w terminie wskazanym w punkcie 1) w formie jednostronnej czynności prawnej (na przykład w liście 
przesłanym do siedziby lub placówki handlowej sprzedawcy, za pośrednictwem operatora usług pocztowych, faksem, 
e-mailem lub osobiście). W tym celu zalecamy skorzystanie z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy 
sprzedaży, choć nie jest to obowiązkowe. 

 

3. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy sprzedaży sprzedający zwróci cenę sprzedaży bez zbędnej zwłoki (w ciągu 14 dni od 
daty, kiedy sprzedający otrzymał zawiadomienie od kupującego o odstąpieniu od umowy kupna i kiedy sprzedającemu 
doręczono wszystkie towary, będące przedmiotem wspomnianej umowy sprzedaży), wraz z kosztami dostarczenia 
towaru kupującemu, to jest z kosztami dostawy i pobrania. Koszty związane ze zwrotem towaru (koszty przewozu od 
kupującego z powrotem do sprzedającego) ponosi kupujący. 

 

4. Towar bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy sprzedaży, kupujący dostarczy do 
jednego z poniższych oddziałów spółki LANIT PLAST, s.r.o. Towarów nie wolno odsyłać za pobraniem – nie zostaną 
przyjęte! 

 

5. Jeżeli kupujący prześle towar pocztą lub korzystając z usług zakontraktowanego operatora, towar musi odpowiednio 
opisać, tak aby można było go zidentyfikować – sprzedający musi uzyskać informacje, że chodzi o zwrot towaru w 
ustawowym terminie + kto go kupił (dobrze jest załączyć kopię dowodu sprzedaży i wypełniony formularz 
zawiadomienia o odstąpieniu od umowy sprzedaży). Towar nieopatrzony powyższymi dwoma informacjami zostanie 
zwrócony nadawcy. 

 

6. Wszystkie płatności od kupującego otrzymane przez sprzedającego (w tym dostawy i ewentualnego pobrania) zostaną 
zwrócone kupującemu dopiero po otrzymaniu przez sprzedającego zwrotu towaru. 

 

7. Sprzedający zwróci płatności na numer rachunku bankowego, wskazany przez kupującego w formularzu – „Formularz 
odstąpienia od umowy sprzedaży“. Kupujący nie ponosi w związku z tym żadnych dodatkowych kosztów. 

 

8. UWAGA – zwracana kwota może zostać zgodnie z ustawą pomniejszona o koszty poniesione przez sprzedającego w 
związku z przywróceniem zwracanego towaru do pierwotnego stanu. 

 

9. Kupujący odpowiada za obniżenie wartości towaru wskutek postępowania z danym towarem w sposób inny niż to 
konieczne w celu zapoznania się z jego charakterem i właściwościami. 

 

10. Kupujący odpowiada również za ewentualne uszkodzenie towaru lub obniżenie wartości towaru wskutek 
niewłaściwego zapakowania celem zwrotu towaru sprzedającemu. 

 

11. Towar można zwrócić również bez oryginalnego opakowania, zapakowany w celu zwrotu w inny odpowiedni sposób. 
W braku opakowania, w przypadku opakowania, na którym sprzedający coś napisał (np. adresy lub wiadomości itp.) lub 
opakowania zniszczonego, może być konieczne przepakowanie wyrobu. Informujemy, że koszty przepakowania do 
zastępczego oryginalnego opakowania mogą zostać pokryte z części zwracanej kwoty.  
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Konkretne praktyczne wskazówki dla zwracających towar 

1. W ciągu 14 dni od otrzymania towaru (licząc od pierwszego dnia po odebraniu od przewoźnika lub po odebraniu w 
placówce handlowej sprzedającego) należy przesłać sprzedającemu we właściwy sposób informacje o odstąpieniu od 
umowy sprzedaży z zachowaniem umownego terminu 14 dni – najlepiej korzystając z dostępnego formularza (strona 
nr 1). W razie przesłania pocztą decyduje data stempla pocztowego na przesyłce. Najlepiej przesłać e-mail na adres 
odstoupeni.od.smlouvy@lanitplast.cz. 

 

2. Aby zwrot towaru przebiegał możliwie gładko, najlepiej z góry poinformować sprzedającego o zamiarze zwrotu towaru 
(np. przez telefon) w placówce handlowej, do której zostanie przesłany towar (nie jest to obowiązkowe, jednak 
znacznie przyspiesza proces zwrotu towaru). 

 
3. Towar należy przesłać z powrotem sprzedającemu w ciągu 14 dni od daty, kiedy odstąpiono od umowy sprzedaży 

(licząc od pierwszego dnia po odstąpieniu). W razie odesłania pocztą decyduje data stempla pocztowego na przesyłce, 
w razie przesłania za pośrednictwem przewoźnika – data załadunku na dokumentach przewozowych przewoźnika. 

 
4. Towar należy z powrotem zapakować, tak aby w trakcie transportu do sprzedającego nie został uszkodzony. 

 
5. Jeżeli towar będzie przesyłany pocztą lub z użyciem zakontraktowanego operatora, musi być odpowiednio opisany, 

tak aby można go było zidentyfikować – musimy wiedzieć, że chodzi o zwrot towaru w ustawowym terminie + kto go 
kupił (dobrze jest załączyć kopię dowodu sprzedaży i wypełniony formularz zawiadomienia o odstąpieniu od umowy 
sprzedaży). W każdym razie do towaru należy dołączyć co najmniej swój kontakt, najlepiej – numer działającego 
telefonu komórkowego. Towar niemożliwy do zidentyfikowania i nie zawierający powyższych informacji zostanie 
zwrócony nadawcy. 

 
6. Zgodnie z prawem, kupujący musi zwrócić towar na adres sprzedającego (w przypadku wysyłki czeską pocztą lub przez 

innego przewoźnika) lub odwieźć do dowolnej placówki handlowej sprzedającego (patrz: kontakty). Zwracany towar 
nie musi zawierać oryginalnego opakowania, jednak wówczas stosuje się postanowienia ustępu 10. Przesyłki zwracane 
za pobraniem nie będą przyjmowane. 

 
7. Koszty związane ze zwrotem towaru (koszty przewozu od kupującego z powrotem do sprzedającego) ponosi 

kupujący. Metoda transportu zależy od uznania kupującego. Mniejsze przesyłki najlepiej przesyłać czeską pocztą, 
większe – korzystając np. z usług firmy GEIS CZ, s.r.o. (www.geis-group.cz) lub innego przewoźnika. Aktualne ceny 
transportu można znaleźć na stronach internetowych przewoźników. 

 
8. Sprzedający jak najszybciej skontroluje towar i sprawdzi, czy jest kompletny i nie został uszkodzony. 

 
9. Jeżeli towar będzie kompletny i nienaruszony, wówczas w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy i zwrotu towaru 

sprzedający zwróci kupującemu pieniądze za zakup w pełnej kwocie na podstawie dowodu sprzedaży (wraz ze 
wszystkimi pozostałymi kosztami, takimi jak koszty dostawy i pobrania). 

 
10. Towar można zwrócić również bez oryginalnego opakowania, zapakowany w celu zwrotu w inny odpowiedni sposób. W 

braku opakowania, w przypadku opakowania, na którym sprzedający coś pisał (np. adresy lub wiadomości itp.) lub 
opakowania zniszczonego, może być konieczne przepakowanie wyrobu. Informujemy, że koszty przepakowania do 
zastępczego oryginalnego opakowania zgodnie z prawem mogą zostać pokryte z części zwracanej kwoty ceny 
sprzedaży. 

 
11. Uwaga – suma zwracanej ceny sprzedaży może zostać pomniejszona o koszty sprzedającego związane z 

przywróceniem towaru do pierwotnego stanu (tj. mogą zostać naliczone ewentualnie brakujące części wyrobu, koszty 
jego naprawy lub czyszczenia czy przywrócenia towaru do pierwotnego stanu przed sprzedażą). Kupujący odpowiada 
za obniżenie wartości towaru wskutek postępowania z danym towarem w sposób inny niż to konieczne w celu 
zapoznania się z jego charakterem i właściwościami. 
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