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1. Wypełnia zwracający: 
 
Data otrzymania towaru: 
………………………………………………………………………. 

Numer dokumentu zakupu i data sprzedaży: 
…………………………………………………. 
 
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………. 
 
Adres: ………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefon kontaktowy:  

Nazwa towaru Ilość 
Wartoś

ć 
Przyczyna zwrotu* 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

* przyczyna zwrotu nie jest obowiązkowa 
 
Jestem zdecydowany na (podkreśl wybraną opcję): 
 

1. Naprawę  lub wymianę    towaru na nowy (niepotrzebne skreślić) 

 

2. Zwrot wartości zwracanego towaru na konto bankowe: 

 

Nazwa banku …………………………………………………. 

 

Numer rachunku:   _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _ 

 
Uwagi: ………………………………………………………………………………………… 



FORMULARZ ZWROTU TOWARU                                   ProjektTECH 

 

v.12.18 | Sokolniki 120, 42-320 Niegowa, POLSKA 
Wsparcie techniczne +48 883051932 | biuro@projekt-tech.pl 

Instrukcje, programy, interfejsy do regulacji LPG www.projekt-tech.pl 
 

 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Oświadczam, że znane są mi warunki zwrotu w przypadku odstąpienia od umowy 
zawartej na odległość. 
 
 

………………………………………………. 
Czytelny podpis zwracającego 

 
2. Wypełnia sprzedawca: 
 

Zawartość zwrotu: 

1. Towar 

2. Dowód zakupu 

3. Formularz odstąpienia od umowy z wypełnionymi danymi do przelewu 
bankowego 
 

 
Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw 
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt 
niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) każdy klient ma prawo do zwrotu 
zakupionego towaru w okresie 14 dni kalendarzowych bez podania 
przyczyny(nie dotyczy Kupujących, którzy dokonali zakupu na fakturę VAT) 
Kupujący zobowiązany jest złożyć wówczas stosowne oświadczenie na piśmie 
(odstąpienie od umowy). Zwracany towar prosimy odesłać w oryginalnym 
opakowaniu wraz z otrzymanym paragonem na adres firmy. Do paczki prosimy 
dołączyć formularz zwrotu. Gwarantujemy zwrot wartości produktu. Nie 
zwracamy natomiast kosztów przesyłek. Warunkiem koniecznym do przyjęcia 
przez nas zwrotu towaru jest jego nienaruszony stan. Przedmiot w żadnym 
wypadku nie może nosić śladów użytkowania. Musi wyglądać tak jak w 
momencie otrzymania przesyłki. 
 

Adres na który należy odesłać towar: 

Projekt-TECH 
Sokolniki 120 
42-320 Niegowa 
Tel. 883 051 932 


