
Załącznik nr 2 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

………………………………. (miejscowość), dnia ……………….. 

…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
NIP ……………………………………….. 
(jeśli dokonywałeś zakupu na fakturę) 
dane składającego oświadczenie 

Labelpunks Publishing House Sp. z o.o. 
ul. Szwedzka 30/50 

03-420 Warszawa 

- WZÓR - 

OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

Nr zamówienia internetowego/nr faktury: ……………………………………………………… 

Imię i Nazwisko 
Konsumenta: …………………………………………………………
… 

Ulica, nr domu/nr 
mieszkania: …………………………………………………………
… 

Kod pocztowy, 
miasto: …………………………………………………………
… 

Data zawarcia umowy1/ 
odbioru2: …………………………………………………………
… 

Zgadzam się na zwrot płatności w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży Produktu/Karty 
Podarunkowej lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej za pośrednictwem 
rachunku bankowego numer3: 

 



Zgodnie z przysługującym mi prawem informuję o odstąpieniu od Umowy sprzedaży poniższych 
Produktów lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zawartej w Sklepie 
Internetowym label-magazine.com. 

1 podać, jeżeli Umowa sprzedaży dotyczyła usług dodatkowych lub gdy Klient zawarł Umowę o dostarczanie Treści 
cyfrowej bez nośnika lub Usługi Cyfrowej 

2 podać, jeżeli Umowa sprzedaży dotyczyła Produktu lub gdy Klient zawarł Umowę o dostarczanie Treści cyfrowej na 
nośniku materialnym 

3 numer rachunku Konsumenta dla zwrotów ceny i kosztów odstąpienia od Umowy sprzedaży lub Umowy o 
dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej; nie dotyczy Zamówień opłaconych przez płatności elektroniczne; 
Nie wypełniać w przypadku niewyrażania zgody; 
4 Nazwa Produktu/Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej/usługi dodatkowej/ 

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Produktu lub Umowy o dostarczenie Treści 
cyfrowej lub Usługi Cyfrowej oraz zwracany Produkt lub Treść cyfrową na nośniku należy wysyłać 
na poniższy adres: 

Labelpunks Publishing House Sp. z o.o. 

ul. Szwedzka 30/50 

03-420 Warszawa 

„ODSTĄPIENIE OD UMOWY” 

Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem. Po otrzymaniu Produktu lub Treści cyfrowej 
na nośniku Labelpunks Publishing House Sp. z o.o. wystawi Konsumentowi fakturę korygującą i 
odeśle ją na adres Konsumenta. Po otrzymaniu faktury korygującej prosimy o podpisanie kopii i 
odesłanie Usługodawcy na powyższy adres. 

…………………………… 
podpis składającego oświadczenie

L.p. Nazwa pozycji 4 Ilość sztuk


