
 
 

PROTOKÓŁ WYMIANY, ZWROTU  
ORAZ REKLAMACJI TOWARU 

  

  
Reklamacja(*) Zwrot(*) Wymiana(*) 

(*) Niepotrzebne skreślić 

Data zakupu Data zgłoszenia Marka, model i rozmiar 

   

 

Imię i nazwisko Numer zamówienia 

  

Adres Telefon 

  

Numer konta bankowego i adres właściciela(*) 

  -     -     -     -     -     -     

 

(*) Dotyczy zwrotu towaru 

Informacje dodatkowe 

 

Formularz prosimy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami i dołączyć do przesyłki wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT). 
 

  
  
 
 ……………..……………………… 
 [Podpis konsumenta] 

 



/ZAŁĄCZNIK TEN NALEŻY WYPEŁNIĆ I ODESŁAĆ TYLKO W PRZYPADKU CHĘCI ZWROTU TOWARU/ 
 
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego London Shoes 

 
 

O Ś W I A D C Z E N I E  O  O D S T Ą P I E N I U  O D  U M O W Y  
 

P.H.U. "Boyar" Jarosław Bojaruniec 
Plac Kazimierza Pułaskiego 7/16 
10-515 Olsztyn  
NIP: 7391288350, REGON: 510401069, 
telefon kontaktowy: (89) 523-81-12,  
e-mail: sklep@londonshoes.pl 

 
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)  

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)  

Adres konsumenta(-ów) 
 
 

 
Niniejszym informuję / informujemy(*) o moim / naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży 
następujących rzeczy: 
 

………………………………………………………………………………………………………………..……..…..…. 

 
 

……………..……………………… ……………..……………………… 
[Podpis konsumenta (-ów)] [Data] 

 

(*) Niepotrzebne skreślić 
 
 
 
Prawo odstąpienia od umowy  
1. Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni 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. 
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować P.H.U. "Boyar" Jarosław Bojaruniec,  

Plac Kazimierza Pułaskiego 7/16, 10-515 Olsztyn, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego 
oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą). 

4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również 
wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na 
naszej stronie internetowej http://www.londonshoes.pl/. 

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania 
przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu 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. Zastrzegamy, 
że 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. 

7. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej 
transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych 
dodatkowych opłat w związku z tym zwrotem.  

8. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: P.H.U. "Boyar" Jarosław Bojaruniec, Plac Kazimierza Pułaskiego 7/16, 10-515 
Olsztyn, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od 
niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. 

9. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, tj. odesłania jej do sklepu London Shoes. 
10. 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. 



/ZAŁĄCZNIK TEN NALEŻY WYPEŁNIĆ I ODESŁAĆ TYLKO W PRZYPADKU REKLAMACJI TOWARU/ 
 

 
Załącznik nr 2 do Regulaminu sklepu internetowego London Shoes 
 

………………………………………………… 
[Miejscowość, data] 

…………………………………………………..…..………. 

…………………………………………………..………..…. 

………………………………………………………..…..…. 
 [Imię, nazwisko i adres Konsumenta] 
 
 

R E K L A M A C J A  
 

P.H.U. "Boyar" Jarosław Bojaruniec 
Plac Kazimierza Pułaskiego 7/16 
10-515 Olsztyn  
NIP: 7391288350, REGON: 510401069, 
telefon kontaktowy: (89) 523-81-12,  
e-mail: sklep@londonshoes.pl 

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ………………………… towar jest 
wadliwy. Wada polega na:  

………………………………………………………………………………………………………………..……..…..…. 

………………………………………………………..……………………………………………………………….....… 

 
Wada została stwierdzona w dniu …………………..……… Z uwagi na powyższe, na podstawie 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, żądam: 

 wymiany towaru na nowy(*) (art. 561 § 1) 

 nieodpłatnej naprawy towaru(*) (art. 561 § 1) 

 obniżenia ceny towaru o kwotę ………………………… 

(słownie: …………………………………………………………………...…..……… zł(*) (art. 560 § 1) 

 odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto bankowe(*) (art. 560 § 1) 

 
 

 
 ……………..……………………… 
 [Podpis konsumenta] 
 
(*) Niepotrzebne skreślić 
 


