
         
……………………………………………….                                                                                                                 Miejscowość, data:…………………………………… 
Imię i nazwisko/Firma  
  
………………………………………………..     
  
……………………………………………….. 
Adres  
………………………………………………. 
Nr dow. osobistego / NIP / PESEL  
  
                                                                      Tomasz Trzaskalski C4i  
                                                                      ul. Batalionu Platerówek 3, 03-308 Warszawa  
                                                                      NIP: 728-114-64-59  
  
 

Oświadczenie 
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość  

   
 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. 
U. 2014 r. poz. 827), odstępuję od umowy sprzedaży zawartej na podstawie zamówienia 
nr……...................,  zawartej w ……………………………….., dnia ……………………… dotyczącej zakupu 
następujących towarów: ………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………… 
Proszę o zwrot kwoty............................zł (słownie: .............................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….)  
na konto nr................................................................................................................................  
Ponadto oświadczam, że towar zostanie zwrócony w ustawowym terminie w stanie niezmienionym 
po nadaniu nr RMA przez firmę C4i.  
                                                                                                                                                               

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA ZWROTU TOWARU 
nr …............................ (numer uzupełni C4i) 

Nazwa towaru/model i ilość sztuk:………………………………………………………………………………………………….. 
Nr paragonu / nr faktury / data wystawienia: …………………………………………………………………………………. 
Dane klienta:  
                       …......................................................................................................................  
                                                                                                            (imię i nazwisko / firma)  
                       …......................................................................................................................  
                                                                                                                                      (adres)  
                       …......................................................................................................................  
                                                                       (PESEL /NIP / nr dowodu osobistego, dodatkowe informacje)  
 Czy sprzedawca przyjął towar:         ☐ TAK         ☐ NIE   

………………………………………….                                                    …………………………………………………… 
 Podpis przyjmującego zwrócony towar                                              Własnoręczny podpis osoby odstępującej od                                                            
..                                                                                                                 umowy sprzedaży i zwracającej towar 

 
Uwaga: Wypełniony i odręcznie podpisany dokument: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy  
wraz z protokołem przyjęcia zwrotu towaru, należy odesłać listem poleconym na adres firmowy C4i. Prosimy 
nie wysyłać tego dokumentu wraz zwracanym towarem. Dokumenty należy przesłać wcześniej, przed 
odesłaniem towaru, ponieważ po otrzymaniu go, nadawany jest nr RMA w celu autoryzacji przesyłki ze 
zwracanym towarem. Proszę pamiętać o złożeniu podpisu w polu: „Własnoręczny podpis osoby zwracającej 
towar”. 
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