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Załącznik nr 1 do Zarządzeni Nr 55/2022 Zarządu BEL-POL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 12.12.2022r. 
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu sklepu internetowego bel-pol.pl prowadzonego przez BEL-POL Spółkę 

z ograniczoną odpowiedzialnością  
 

 
1. Załącznik nr 1 Regulaminu sklepu internetowego bel-pol.pl prowadzonego przez     

BEL-POL Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymuje następujące 

brzmienie: 

 
Załącznik nr 1 

 
 

………………………… 
Miejscowość, data 

……………………………………… 
 
……………………………………… 
 
……………………………………… 
 
Imię i nazwisko Konsumenta(-ów)/Przedsiębiorcy Konsumenta (ów) 
Adres Konsumenta(-ów) )/Przedsiębiorcy Konsumenta (ów) 
 
 

BEL-POL Sp. z o.o. 
                                                                                              ul. Strzelińska 10 
                                                                                             58-100 Świdnica 

 
 

 
 

Oświadczenie 
o odstąpieniu od umowy  

 
 
 
Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) 

odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..…… 

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

 

Nr zamówienia …………………………………………………………………………………..…. 

 

Data odbioru ………………………………………..………………. ……………………………… 

 

Imię i nazwisko Konsumenta(-ów)/Przedsiębiorcy Konsumenta 

(ów)…………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres Konsumenta(-ów) )/Przedsiębiorcy Konsumenta 

(ów)……………………………………………………………………………………………………. 
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Nr rachunku bankowego, na który należy zwrócić zapłaconą cenę (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU 

GDY ZWROT ŚRODKÓW MA NASTĄPIĆ W INNEJ FORMIE NIŻ DOKONANA ZA ZAMÓWIENIE ZAPŁATA): 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………… 

Podpis Konsumenta(-ów)/ Przedsiębiorcy Konsumenta (ów)  

 

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 

Prawo odstąpienia od umowy  

Konsument lub Przedsiębiorca Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży towaru 

zakupionego w Sklepie w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odbioru towaru.  

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy aby Konsument lub Przedsiębiorca Konsument wysłał wypełniony 

formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mailowy sklepu sklep@bel-pol.com.pl.  

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik Nr 1 do regulaminu sklepu. Mogą Państwo skorzystać z wzoru 

formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.  

  

Skutki odstąpienia od umowy  

1. Z zastrzeżeniem pkt. 3 poniżej, w przypadku odstąpienia od umowy nieuszkodzony towar Konsument lub 

Przedsiębiorca Konsument powinien zwrócić na adres: BEL-POL Sp. z o.o. ul. Strzelińska 10, 58-

100 Świdnica MAGAZYN ZWROTY wraz z wydrukowanym, wypełnionym i podpisanym własnoręcznie 

formularzem - oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz z fakturą VAT lub z paragonem. 

2. Konsument lub Przedsiębiorca Konsument powinien zachować dowód nadania przesyłki w celu weryfikacji 

zachowania terminu zwrotu. 

3. Konsument lub Przedsiębiorca Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niewykraczającym poza 

konieczny do stwierdzenia charakter towaru, a także jego cech i funkcjonowania.  

4. Zwrot pieniędzy wpłaconych przez Konsumenta lub Przedsiębiorca Konsument (należność za towar i ewentualne 

koszty dostarczenia towaru) następuje przelewem na rachunek wskazany przez Konsumenta lub Przedsiębiorca 

Konsument w formularzu oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub w innej formie uzgodnionej z Konsumentem lub 

Przedsiębiorcą Konsumentem.  

5. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Konsumenta do Sklepu obciążają 

Konsumenta lub Przedsiębiorca Konsument. Ponadto jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca Konsument wybrał sposób 

dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest 

zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych 

kosztów. Jednocześnie Konsument lub Przedsiębiorca Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości 

towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jaki ma 

charakter towar, oraz jakie są jego cechy i funkcjonalność. 

 

Wyłączenia w prawie odstąpienia od umowy 

Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.), prawo odstąpienia 

od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi między innymi w 

odniesieniu do umów: 

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został 

poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia 

od umowy; 
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2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i 

które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta 

lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

4) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie 

połączone z innymi rzeczami; 

5) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; 

jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż 

części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w 

odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 

11) zawartej w drodze aukcji publicznej; 

 


