
 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY1(ZWROTU TOWARU) 

1. Dane Sklepu (Adresat) 
 

MAAKAO; 
ul. Fortuny 31a, 01-339 Warszawa 
 
tel. 733 903 703; biuro@maakao.pl 
 
Podmiot prowadzący sklep:  
MAAKAO Małgorzata Zarudzka-Korgul, ul. Fortuny 
31a, 01-339 Warszawa, NIP 5242658935 

2. Dane Klienta: 
 

Imię i nazwisko Klienta:  
 
Adres: 
 
Numer telefonu:                                         
 
Adres mailowy:    

 

3. Dane umowy, od której Klient odstępuje 

Data zakupu:  Data odbioru zamówienia:                                                  

Data zgłoszenia zwrotu: 

Numer zamówienia internetowego: Numer dokumentu sprzedaży (faktury VAT):              

Kwota do zwrotu:  

W przypadku częściowego zwrotu zamówienia proszę podać nazwy produktów oraz ilość sztuk: 

1.                                                                                                         3. 

2.                                                                                                         4. 
 

4. Zwrot środków 

Wprzypadku płatności za pośrednictwem systemów obsługi płatności (DotPay), kwota do zwrotu zostanie zwrócona w tej samej 
formie w której nastąpiła płatność. W pozostałych przyadkach prosimy o podanie numeru rachunku bankowego Klienta: 

_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

5. Pole nieobowiązkowe – powód zwrotu 

Prosimy o zaznaczenie krzyżykiem powodu zwrotu zakupionego towaru: 

[__] Rodzaj materiału niezgodny z oczekiwaniami                       [__] Odcień koloru niezgodny z oczekiwaniami 

[__] Nieodpowiednie wykończenie produktu                                [__] Dostawa niezgodna z zamówieniem 

[__] Towar niezgodny z opisem                                                    [__] Inny (jaki?)  

 

6. Oświadczenie Klienta 

Zapoznałem/łam się z regulaminem sklepu internetowego maakao.pl i z zasadami dokonywania zwrotu na podstawie skorzystania  
z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość. 

 

Data i podpis Klienta: 

                                                           
1 Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w 
terminie 14 dni. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Codo zasady Konsument jest zobowiązany odesłać 
towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oprócz równowartości ceny 
towaru sprzedawca powinien zwrócić konsumentowi koszty doręczenia mu zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej 
opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. (USTAWAz dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta) 

mailto:biuro@maakao.pl
http://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/umowa-zawarta-na-odleglosc/
http://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/umowa-zawarta-poza-lokalem-przedsiebiorstwa/

