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OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚD 

(PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA ZWROTU TOWARU) 

 

 

I. DANE KLIENTA 

Imię i nazwisko ..................................................................................................... 

Ulica, nr domu/mieszkania: .................................................................................. 

Kod pocztowy, miasto .......................................................................................... 

Nr telefonu ................................................... E-mail ............................................ 

Nazwa użytkownika (dotyczy transakcji Allegro) ................................................. 

 

 

II. OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY / PROTOKÓŁ ZWROTU TOWARU 

Zgodnie z regulaminem sklepu deep-media.pl oraz z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 

konsumenta, oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży poniższych przedmiotów: 

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

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

Cena towarów, których dotyczy odstąpienie ................................................................................................. 

Nr paragonu / faktury i data jej wystawienia .................................................................................................  

 

 

III. DANE O RACHUNKU BANKOWYM 

Proszę o zwrot kwoty w wysokości ........................ (słownie .....................................................................) 

Numer rachunku ......................................................................................................................................... 

Dane posiadacza rachunku .......................................................................................................................... 

 

Oświadczam, iż w/w przedmioty zostały przeze mnie odesłane wraz  z niniejszym dokumentem w stanie 

niezmienionym, wraz z oryginalnym opakowaniem. 

 

 

 

        ..................................................... 
              podpis osoby zwracającej towar 
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IV. SZCZEGÓŁY ZWROTU ORAZ USTALENIA DOT. FAKTURY KORYGUJĄCEJ 

 

Po wypełnieniu formularza prosimy o jego odesłanie wraz z towarem i oryginałem paragonu na adres: 

DEEP-MEDIA 

Al. Boh. Warszawy 40 / 2A3  

70-342 Szczecin 

z dopiskiem "ZWROT" 

 

Jeśli wystawiona była faktura, nie należy jej odsyład, prosimy o jej zaksięgowanie, natomiast po 

otrzymaniu towaru wystawimy korektę, którą prześlemy na podany w formularzu adres e-mail. 

Prosimy o potwierdzenie jej otrzymania w odpowiedzi na maila lub poniższym oświadczeniem: 

 

Oświadczam, że akceptuję treść oraz potwierdzam otrzymanie Faktury Korygującej w miesiącu jej 

wystawienia. 

 

 

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

         data i podpis 

 

 

V. OKREŚLENIE PRZYCZYNY ZWROTU (NIEOBOWIĄZKOWE) 

Podanie informacji na temat przyczyny zwrotu towaru jest w pełni dobrowolne, zaś sama informacja 

będzie wykorzystywana wyłącznie do wewnętrznych celów statystycznych i kontroli jakości. 

 

Prosimy postawid znak "√" w kratce odpowiadającej przyczynie zwrotu: 

□ Złe dopasowanie produktu do modelu urządzenia 

□ Niezgodnośd zdjęd / opisu przedmiotu ze stanem rzeczywistym 

□ Niezadowolenie z jakości produktu 

□ Chęd wymiany na inny model lub produkt 

□ Inne (jakie?) ................................................................................................................................... 

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

 


