
 1 

 

FORMULARZ ZWROTU TOWARU BEZ PODANIA 
PRZYCZYNY – obowiązujący od 25.12.2014 

(prosimy o wypełnienie formularza w miejscach wykropkowanych) 
Imię i nazwisko osoby dokonującej zwrotu lub nazwa firmy z nr NIP:  
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................  
Adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu):  
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................  
Dane kontaktowe (adres e-mail, telefon):  
.......................................................................................................................................................  
Niniejszym oświadczam, iż:  
1. Na podstawie ustawy  „Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.” (Dz.U. 2014 r. 
poz. 827 ze zm.) odstępuję od transakcji na odległość z firmą:  
SCALAK S.C.  
ul.Igańska 11,  
04-087 Warszawa,  
NIP 526-010-82-86.  
tel: 22 813-10-06 
i zwracam wymienione poniżej w tabelce towary.  
2. Znane mi są warunki zwrotu towarów w tym trybie określone w regulaminie Sklepu, w tym 
konieczność dołączenia do przesyłki niniejszego formularza oraz oryginalnego dokumentu 
sprzedaży w przypadku paragonu lub ksero faktury VAT wystawionego w związku ze sprzedażą 
zwracanego towaru.  
Data otrzymania towaru: 
.....................................................................................................................................................  
Numer dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT): 
.......................................................................................  
 
Zwracane towary:             Nazwa 
towaru  

Ilość  Cena brutto  

   
   
   
   
   
 
 
3. Zwrotu wpłaconej przeze mnie kwoty wraz z kosztami wysyłki - tylko i wyłącznie w przypadku 
wybrania najtańszej możliwej opcji wysyłki w przeciwnym razie koszty nie są zwracane i ponosi je 
Kupujący: 
(słownie)…………………………………………………………………………………………………
………………..........................................................................................................................................  
proszę dokonać na rachunek bankowy.  
Numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona należność za towar:  
_ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _  
Właściciel rachunku: 
...........................................................................................................................................................  
Sprzedający firma SCALAK s.c. zwraca wpłacone środki niezwłocznie, nie później niż w 
terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia oraz zwracanego przedmiotu. 
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4. Informacje dodatkowe od firmy Scalak s.c.:  
- nie odbieramy paczek za pobraniem  
- nie zwracamy kosztów przesyłki odesłanej zwrotnie 
- wysyłkę towarów w oryginalnym opakowaniu należy wykonać na własny koszt na adres firmy           
Scalak s.c.  
5. Oświadczam, iż zwracany (e) towar (y) nie był (y) używany (e) i nie ma śladów zabrudzenia.  
 

……………........ …….......................................………  
miejscowość i data podpis klienta 

 
POUCZENIE 

1. Od umowy można odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub 
wysyłając informację z załączonym i wypełnionym formularzem poprzez e-mail na adres: 
sklep@scalak.com.pl  w terminie czternastu dni (Art.7 punkt 1).  
Po otrzymaniu oświadczenia i wypełnionego formularza Sprzedający musi potwierdzić Kupującemu 
fakt otrzymania takiego oświadczenia. 
 
2. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia 
odebrania przesyłki przez Kupującego (Art.10 punkt 1).  
 
3. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. (Art.7 
punkt 3).  
 
4. Zwracany towar musi być niezniszczony, kompletny i nie może nosić śladów użycia. Musi zostać 
dostarczony w niezniszczonym opakowaniu wraz z kompletem załączonych akcesoriów, jeżeli takie 
były.  
 
5. Z towarem należy zwrócić dowód zakupu i kartę gwarancyjną.  
 
6. Klient dostarcza zwracany towar na swój koszt (te koszty nie są zwracane) na adres firmy:  
SCALAK S.C.  
ul. Igańska 11,  
04-087 Warszawa  
 
7. Klient przed wysyłką towaru musi powiadomić pracownika firmy o fakcie nadawania przesyłki. 
Brak powiadomienia może oznaczać nieodebranie przesyłki.  
 
8. Zwrot kwoty należnej za zakupiony produkt następuje po sprawdzenie stanu towaru, opakowania 
oraz kompletu dostarczonych dokumentów i akcesoriów. W przypadku, gdy towar został  zakupiony 
na fakturę VAT, do klienta zostanie wysłana korekta faktury VAT, a zwrot środków nastąpi po 
otrzymaniu podpisanego dokumentu.  
 
9. Klientowi przysługuje zwrot kosztów dostawy do niego, poniesionych przy zakupie towaru, tylko i 
wyłącznie wtedy, jeśli sposób dostarczenia towaru został wybrany z opcji najtańszej oferowanej przez  
Sprzedającego.  
 
10. W przypadku, gdy towar nie będzie spełniał warunków wymienionych w punktach 1-10, zostanie 
odesłany do klienta na jego koszt, a klient straci prawo do odstąpienia od umowy kupna – sprzedaży.  

SCALAK S.C.  
04-087 Warszawa  
ul. Igańska 11,  
NIP:526-010-82-86 


