
FORMULARZ WYMIANY LUB ZWROTU 1) 

 

 
1) Niniejszy „formularz zwrotu lub wymiany” jest integralną częścią Regulaminu serwisu internetowego MALACHIT. Obowiązujące 

przy zwrocie lub wymianie szczegóły opisane są w §5 powyższego regulaminu 

2) Użytkownik wypisuje w przypadku zwrotu Towaru w terminie do 14 dni od daty odebrania przesyłki 
3) Użytkownik wypisuje w przypadku zwrotu lub wymiany w pozostałych przypadkach nie ujętych w 2) 
4)  Niepotrzebne skreślić 
5) W przypadku zwrotu Towaru 
6) W przypadku jednorazowej wymiany Towaru 
 

str. 1 
 

WYPISUJE UŻYTKOWNIK 

 
Data: ………………………….. 

Pracownia Projektowa „Malachit” Aleksandra Gołowacz 
44-203 Rybnik 
ul.Żorska 205 

tel. 32 42 50 746 
kom. 519 566 144 

adres e-mail: sklep@malachit.pl 
Dane Użytkownika: 

Imię  

Nazwisko  

Nazwa firmy  

Ulica i nr domu  

Kod pocztowy  

Miasto  

NIP  

Telefon  

E-mail  

 
Dane do wysyłki/korespondencji (jeśli są inne niż dane Użytkownika): 

Imię  

Nazwisko  

Nazwa firmy  

Ulica i nr domu  

Kod pocztowy  

Miasto  

 
  



FORMULARZ WYMIANY LUB ZWROTU 1) 

 

 
1) Niniejszy „formularz zwrotu lub wymiany” jest integralną częścią Regulaminu serwisu internetowego MALACHIT. Obowiązujące 

przy zwrocie lub wymianie szczegóły opisane są w §5 powyższego regulaminu 

2) Użytkownik wypisuje w przypadku zwrotu Towaru w terminie do 14 dni od daty odebrania przesyłki 
3) Użytkownik wypisuje w przypadku zwrotu lub wymiany w pozostałych przypadkach nie ujętych w 2) 
4)  Niepotrzebne skreślić 
5) W przypadku zwrotu Towaru 
6) W przypadku jednorazowej wymiany Towaru 
 

str. 2 
 

WYPISUJE UŻYTKOWNIK 2) 

 
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta  
(Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014r., poz. 827) odstępuję od umowy ……………………………………………………… 
nr …………………. zawartej dnia …………………………. w …………………………… 
Proszę o zwrot kwoty …………………… zł. (słownie: ……………………………………………………………………………….) 
Przelewem bankowym na konto nr ……………………………………………………………………………………………………. 
 
ZWRACANE PRODUKTY 

Nazwa Towaru Data zamówienia Data i nr faktury/paragonu 4) 

   

   

   

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

 

   
data  podpis 
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str. 3 
 

WYPISUJE UŻYTKOWNIK 3) 

 
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy 

Oświadczam, że zgodnie z Regulaminem serwisu internetowego MALACHIT 
odstępuję od umowy ……………………………………………………… nr …………………. zawartej dnia 
………………………… w ……………………………. 
Proszę o zwrot kwoty …………………… zł. (słownie: ……………………………………………………………………………….) 
Przelewem bankowym na konto nr ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Towar zwracam w terminie do 30/90/180/360 4)  dni od daty zakupu. 4) 
Towar jednorazowo wymieniam w terminie do 90 dni od daty zakupu.4) 
 
 
ZWRACANE PRODUKTY 

Nazwa Towaru Data zamówienia Data i nr faktury/paragonu 4) 

   

   

   

 
 
WYMIANA NA (jeśli Towar jest przez użytkownika wymieniany) 

Nazwa Towaru 

 

 

 

 
Uzasadnienie o rezygnacji: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Uwagi: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

   
data  podpis 
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str. 4 
 

WYPISUJE SERWIS MALACHIT 

 
Towar zaakceptowano / nie zaakceptowano 4) do zwrotu/wymiany 4). 
Uwagi: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ZWRACANE PRODUKTY 

1 2 3 4 5 6 7 

Nazwa Towaru Data 
zamówienia 

Data i nr 
faktury/paragonu 4) 

Cena Towaru 
zł. 

Opłata 
manipulacyjna 

% 

Wartość opłaty 
manipulacyjnej 

lub innych 
kosztów 

zł. 

Wartość 
do zwrotu 

(4-6) 
zł. 

       

       

       

Ślady użytkowania     

Koszty przesyłki     

Inne …………………………………………………………     

Łączna wartość:     

 
WYMIANA NA 

1 2 
Nazwa Towaru Cena Towaru 

zł. 

  

  

  

Łączna wartość nowego Towaru:  

 
ZWROT KOSZTÓW UŻYTKOWNIKOWI 5) 

(łączna wartość do zwrotu) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
UŻYTKOWNIKOWI POZOSTAJE DO DOPŁATY 6)  
(łączna wartość nowego Towaru – łączna wartość do zwrotu) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

   
data  podpis 

 


