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DZIĘKUJEMY ZA ZAKUPY! 

Cieszymy się, że mogliśmy zrealizować Twoje zamówienie. Wiemy jednak, że zakupy w Internecie 

nie zawsze muszą być w 100% trafione, a rozmiar odzieży nie zawsze będzie idealnie pasować. Dlatego 

też, przygotowaliśmy dla Ciebie instrukcję zwrotu wraz z formularzem: 

JAK ZWRÓCIĆ PRODUKT 

KROK 1  
WYPEŁNIJ FORMULARZ 
 
 

Prosimy o prawidłowe 
wypełnienie poniższego 

formularza DRUKOWANYMI 
LITERAMI. 

KROK 2  
ZAPAKUJ PRODUKT Z 
FORMULARZEM 

 
Prosimy o bezpieczne 

zapakowanie produktu wraz z 
formularzem i dowodem 
zakupu. Wybór sposobu 

wysyłki pozostawiamy Tobie, 
jednak zawsze sugerujemy 

usługi kurierskie. 

KROK 3 
WYŚLIJ NA NASZ ADRES 

 
 

CUMULUS S.C. 
Ul. Opata Hackiego 19 

81-211 Gdynia 
 

z dopiskiem „Zwrot”. 

 

Zwracane do nas produkty nie mogą nosić śladów użytkowania, muszą być 

kompletne i niezniszczone. 

Należność zostanie zwrócona jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie 

do 14 dni od otrzymania przez nas oświadczenia o odstąpieniu od umowy 

sprzedaży i otrzymania przez nas zwracanych rzeczy.  

 
KONTAKT   

 
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania: 

Tel: +48 58 620 94 12 
info@cumulus.pl  

www.cumulus.equipment  
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Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży 

CUMULUS S.C. 

Ul. Opata Hackiego 19, 81-211 Gdynia 

info@cumulus.pl, +48 58 620 94 12 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA I ZWROTU 

DOWÓD ZAKUPU DANE KONSUMENTA 

Nr faktury: Imię i nazwisko: 

 Adres: 

 E-mail: 

 Numer telefonu: 

INFORMACJE O ZWRACANYM PRODUKCIE 

Nazwa produktu Rozmiar Kolor Ilość sztuk 

    

    

    

INFORMACJE DODATKOWE: 

POWÓD ZWROTU: 

□ produkt za mały 

□ produkt za duży 

□ produkt niezgodny z opisem 

□ produkt uszkodzony 

□ brak powodu 

□ inny powód: 

Zwrot środków nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użyto do dokonania 
płatności za zamówienie. Jeżeli zamówienie zostało opłacone przelewem lub za pobraniem, 

prosimy o przesłanie nr konta: 

DANE KONTA BANKOWEGO (opcjonalnie) 

Imię i nazwisko: 
 

Nr rachunku bankowego: 
 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży w/w rzeczy..  

Miejscowość, data: Czytelny podpis: 
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