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JAK ZWRÓCIĆ / WYMIENIĆ TOWAR 
Jeżeli zakupiony towar nie spełnia Twoich oczekiwań możesz go wymienić na inny lub zwrócić. W tym 
celu wykonaj 3 poniższe kroki: 

1 KROK 2 KROK 3 KROK 
Wypełnij oświadczenie 
 

Zapakuj produkt z formularzem 
 

Wyślij na nasz adres: 
DPK System 
32-020 Wieliczka 
Ul. Piłsudskiego 41 

 
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 
Formularz należy tylko wypełnić i odesłać w przypadku chęci odstąpienia od umowy. 
 
DOWÓD ZAKUPU (wypełnij jedną z poniższych opcji) 

 
Paragon numer: PAR/ 
Faktura fiskalna numer: FF/ 
Faktura VAT numer: FV/ 

DANE KONSUMENTA 
 
Imię i nazwisko: 
Nazwa firmy: 
Adres: 
Email: 

 
Oświadczam, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta odstępuję od umowy 
sprzedaży towary: 
(symbol / nazwa towaru / liczba sztuk) 
 
 
 
 
 
 

 
PROSZĘ O (zaznacz i wypełnij ZWROT lub WYMIANĘ) 

  
 ZWROT 
Kwoty:                   ZŁ 

 
 
 
 
 

  
 WYMIANĘ 
Na następujący towar: 
(symbol / nazwa towaru / liczba sztuk) 
 
 
 
 

Pieniądze zwrócimy Ci w taki sposób, w jaki nam zapłaciłeś (-aś) za zmówienie. 
Jeżeli zapłaciłeś (-aś) gotówką podaj numer konta na jaki możemy dokonać zwrotu: 

Numer konta                            
Imię i nazwisko właściciela rachunku:  

 
Miejscowość, Data:  Czytelny podpis klienta:  
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DZIĘKUJEMY ZA UDANE ZAKUPY 
 
Cieszymy się, że mogliśmy zrealizować Twoje zamówienie. Wraz z przesyłką dostarczamy Ci garść 
przydatnych informacji dotyczących sklepu OchronaDomu.pl, a na odwrocie znajdziesz formularz 
odstąpienia od umowy/wymiany towaru. 
 
Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych nowościach, promocjach i wyprzedażach, koniecznie 
odwiedź nasza stronę OchronaDomu.pl i zapisz się do Newslettera. 
 
Kupuj przez sklep OchrnaDomu.pl a wraz z towarem otrzymasz od nas fachową pomoc techniczną. 
 
 
POUCZENIE O ODSTAPNIENIU OD UMOWY 
 
Ustawowe prawo odstąpienia od umowy 
Mają Państwo ustawowe prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin 
do odstąpienia od umowy wygasa po 14 dniach od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia 
inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w  posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą 
Państwo poinformować Sprzedawcę – DPK System Dorota Kisielewska z siedzibą w Wieliczce, adres do doręczeń ul. Piłsudskiego 
41, 32-020 Wieliczka, adres email: kontakt@ochronadomu.pl, tel. Nr: 12 250 08 25, o swojej decyzji odstąpienia od niniejszej 
umowy w drodze jednorazowego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać 
z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 
Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy aby wysłali Państwo informacje dotycząca wykonania przysługującego 
Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Najprościej dołączyć wypełniony 
formularz do przesyłki z odsyłanym towarem. 
 
Skutki odstąpienia od umowy 
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia 
rzeczy (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 niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy 
przy użyciu takich samych sposobów zapłaty, jak został przez Państwa użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie 
zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. 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 rzeczy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowaliście nas 
Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany jeśli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą 
Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Rzeczy oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym 
OchronaDomu.pl ze względu na swój charakter mogą zostać zwyczajnie wysłane pocztą. Koszt odesłania może zostać 
oszacowany przez konsumenta w oparciu o cennik krajowy na usługi Poczty Polskiej S.A. jeszcze przed zawarciem umowy na 
odległość. 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. 
 
Dobrowolne prawo do zwrotu produktu w terminie do 30 dni 
Bez uszczerbku dla ustawowego prawa do odstąpienia od umowy oferujemy Państwu dobrowolne prawo do zwrotu produktu w 
terminie 30 dni od jego otrzymania. Warunkiem wykonania dobrowolnego zwrotu (po upłynięciu ustawowego terminu 14 dni) 
jest to, że nie używali Państwo produktu i prześlą Państwo produkt w komplecie, w pierwotnym i niepogorszonym stanie, bez 
zabrudzeń czy uszkodzeń i w oryginalnym opakowaniu (jeżeli takie istniało). Dobrowolne prawo zwrotu nie ogranicza w żaden 
sposób Państwa ustawowego prawa do odstąpienia od umowy, które pozostaje nienaruszone. Aż do chwili upływu terminu 
ustawowego prawa odstąpienia od umowy stosuje się wyłączenie warunki ustawowe związane z tym prawem. Dobrowolne 
prawo zwrotu nie odnosi się do bonów upominkowych, produktów wyprzedażowych i produktów promocyjnych. 
 
 


