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*) Niepotrzebne skreślid. 
 

Miejscowośd ………………………, data ………………………………. 

Odstępujący od umowy Konsument/Konsumenci (*): 

Imię i nazwisko …………………………………. 

…………………………………………………………… 

Adres ………………………………………………... 

………………………………………………………….. 

E-mail: ………………………………………………. 

Telefon: …………………………………………….. 

Nr zamówienia/przesyłki
*…………………………………………………………………………… 

Adresat:  
Ewelina Afandi - Sklep Orientalny Casablanca (dalej: Właściciel”), ul. Żeglugi Wiślanej 7/32, 03-043 
Warszawa, Polska 
NIP: 678-286-15-86 / REGON: 121530744 
Telefon: +48 888 421 995, E-Mail: biuro@casablanca.sklep.pl 
zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej 
przez Ministra Gospodarki. 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży 
(formularz ten należy wypełnid i odesład tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

 

Ja/My(*)  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży 
następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*): 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)……………………………………………………………………………………. 
 
Inne ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

mailto:biuro@casablanca.sklep.pl
Ewelina Afandi Oriental Dream (dalej: ”Właściciel”), ul. Modlińska 6/103, 03-216 Warszawa, Polska

Telefon: +48 888 421 995, E-Mail:  biuro@afandi.eu

zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
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*) Niepotrzebne skreślid. 
 

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

……………………………………………………………………….. 
        (Data i czytelny podpis) 

 
Jeśli przesyłka została dostarczona kurierem lub pocztą i zamówienie zostało opłacone przy 
odbiorze, proszę podad numer rachunku bankowego, na który Sklep Internetowy zwróci 
pieniądze za zapłacony towar. Wypłata na konto nastąpi niezwłocznie, nie później niż w 
terminie wskazanym w Regulaminie Sklepu Internetowego. Sklep Internetowy może jednak 
wstrzymad się ze zwrotem pieniędzy do chwili przyjęcia przez magazyn Sklepu 
Internetowego, przesyłki ze zwracanym produktem lub dowodu jej odesłania. 

 
Nr rachunku bankowego: 

                          

 
 

……………………………………………………………………….. 
        (Data i czytelny podpis) 
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*) Niepotrzebne skreślid. 
 

 
Pouczenie 

I. Mają Paostwo prawo odstąpid od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do 
odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia: 
1. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub 
umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): "w którym weszli Paostwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna 
niż przewoźnik i wskazana przez Paostwa weszła w posiadanie rzeczy."; 
2. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: "w którym 
weszli Paostwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Paostwa 
weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy."; 
3. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: "w 
którym weszli Paostwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana 
przez Paostwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części."; 
4. w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: "w którym weszli Paostwo w posiadanie 
pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Paostwa weszła w posiadanie pierwszej 
z rzeczy.". 
 
II. Aby skorzystad z prawa odstąpienia od umowy, muszą Paostwo poinformowad właściciela Sklepu Internetowego: 
Ewelina Afandi - Sklep Orientalny Casablanca, ul. Żeglugi Wiślanej 7/32, 03-043 Warszawa, Polska o swojej decyzji o 
odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub 
pocztą elektroniczną). 
 
III. Mogą Paostwo skorzystad z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Paostwo 
również wypełnid i przesład formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą 
elektroniczną na naszej stronie internetowej *proszę wstawid adres strony internetowej+. Jeżeli skorzystają Paostwo z tej 
możliwości, prześlemy Paostwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym 
nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). 
 
IV. Aby zachowad termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Paostwo informację dotyczącą wykonania 
przysługującego Paostwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 
V. Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Paostwu wszystkie otrzymane 
od Paostwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego 
przez Paostwa sposobu dostarczenia innego niż najtaoszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a 
w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Paostwa decyzji o wykonaniu 
prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie 
zostały przez Paostwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Paostwo na inne rozwiązanie; w 
każdym przypadku nie poniosą Paostwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymad się ze zwrotem 
płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które 
zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 
VI. Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową: 
 
a) proszę wpisad: 

- "Odbierzemy rzecz"; lub 
- "Proszę odesład lub przekazad nam rzecz lub ... *proszę tutaj wpisad nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku 

gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Paostwa do odbioru rzeczy+, niezwłocznie, a w każdym razie 
nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Paostwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin 
jest zachowany, jeżeli odeślą Paostwo rzecz przed upływem terminu 14 dni."; 

b) proszę wpisad: 
- "Ponosimy koszty zwrotu rzeczy."; 
- "Będą Paostwo musieli ponieśd bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy."; 
- Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległośd nie oferują Paostwo ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy, a 

rzecz ze względu na swój charakter nie może zostad w zwykły sposób odesłana pocztą: "Będą Paostwo musieli 
ponieśd bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: ... PLN *proszę wpisad kwotę+"; lub jeżeli nie można, rozsądnie 
oceniając, wcześniej obliczyd kosztów zwrotu rzeczy: "Będą Paostwo musieli ponieśd bezpośrednie koszty 
zwrotu towarów. Wysokośd tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około ... PLN *proszę wpisad 
kwotę+."; lub 

- Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie 
może zostad w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili 
zawarcia umowy: "Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt"; oraz 

c) proszę wpisad: "Odpowiadają Paostwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób 
inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.". 
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