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FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY 
(wypełnić tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

 

 
Administratorem pozostawionych danych osobowych jest: DCG S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bystrzyckiej 81A. Dane osobowe przetwarzane są w celu podjęcia działań na żądanie osoby, 

której dane dotyczą przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Dane przechowywane są do dnia wykonania żądania osoby, 

której dane dotyczą. Osobie tej przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z przepisami 

prawa, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów wskazanym w niniejszym dokumencie. 

 
 

Numer Zamówienia: ………………………...................................................... Data odbioru przesyłki: ………………………………………………………. 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………… Numer telefonu: ………………………………………………………………. 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 
Zgodnie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży 

następujących towarów: 

 

Lp. Nazwa towaru Kod produktu widoczny na stronie internetowej lub na metce Cena 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 
W trosce o doskonalenie naszego serwisu, prosimy o podanie przyczyny zwrotu (wypełniane dobrowolnie): 

 
☐ Zły fason ☐ Nie odpowiada mi kolor ☐ Błąd w wysyłce 

☐ Zły rozmiar ☐ Na zdjęciu wyglądało inaczej ☐ Wadliwy towar 

☐ Nie odpowiada mi materiał ☐ Zamówione kilka rozmiarów ☐ Inne: ………………………………… 

 
W przypadku chęci zwrotu środków pieniężnych na konto inne niż użyte podczas zakupów prosimy o podanie dokładnych danych: 

 
Imię i Nazwisko…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................. 

Nazwa Banku: ………………………………………………………..…………....................................................................................................................... 

Numer konta: …………..……… - ……..…………… - …………..……… - ……………..……- …………..………- ………..………… - ……………………… 

 

☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych: DCG S.A. z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Bystrzyckiej 81A, 04-907 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000285675 („Administrator”) w celach 

związanych z odstąpieniem od Umowy sprzedaży. 

 
Dodatkowe informacje: 

 
1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od daty 

otrzymania przesyłki z zamówionym przez Klienta towarem, wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży do sprzedawcy. Do 

zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

2. Wypełniony formularz wraz ze zwracanym towarem prosimy przesłać na adres: 

 
e-sklep Deni Cler Milano 

ul. Bysławska 44 

04-993 Warszawa 

z dopiskiem: ZWROT 

 
3. Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta , w razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za 

niezawartą. 

4. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, od dnia w którym Klient przesłał oświadczenie o odstąpieniu 

od umowy sprzedaży towarów. 

 
Jestem świadomy/a, że: 

 
1. Jestem zobowiązany/a do poniesienia kosztów dostarczenia zwracanych towarów pod wskazany na niniejszym dokumencie adres E-sklepu. 

2. W przypadku złożenia przeze mnie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów po terminie 14 dni od dnia otrzymania 

przesyłki zawierających zakupione przeze mnie towary, Sprzedawcy będzie przysługiwało prawo odmowy przyjęcia zwracanych towarów oraz 

zwrócenia środków za złożone przeze mnie zamówienie. 

 
……..…………………………………………… 

data i podpis Klienta 

http://www.denicler.eu/

