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__________________________ 

Miejscowość, data 
Place, date 

 
 

Imię i nazwisko nabywcy/(konsumenta/Indywidualnego przedsiębiorcy): 
Name of purchaser/(consumer/individual entrepreneur):  ___________________________________________________________________________________ 
Adres konsumenta/Indywidualnego przedsiębiorcy: 
Address of consumer/individual entrepreneur: ____________________________________________________________________________________________  
Telefon kontaktowy: 
Contact telephone: __________________________________________________________________________________________________________________ 
Adres e-mail:  
E-mail address:  ______________________________________________________________________________________________________ 
 
Bagstar.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 
Ul. Okólna 45, 05-270 Marki 
22 424 33 93, 22 266 89 07 
bagstar@bagstar.pl 

 
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość 

Declaration of withdrawal from a distance contract 

 
 

 
Oświadczam, że zgodnie z treścią Rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827). odstępuję od 

umowy kupna 

I declare that, in accordance with the contents of Chapter 4 of the Consumer Rights Act of 30 May 2014 (Journal of Laws 2014,  item 827). I withdraw from the 

purchase agreement 

Nazwa produktu 

Name of the product _______________________________________________________________________________________________________________ 

Nr dokumentu sprzedaży 

Sales document numer ______________________________________________________________________________________________________________ 

Data sprzedaży 

Date of sale  _______________________________________________________________________________________________________________________ 

Produkty zakupiono na warunkach sprzedaży na odległość (w sklepie internetowym) za cenę brutto  

The goods were purchased under the conditions of distance selling (in an online shop) for the gross price of ______________________________________ PLN 

Proszę o zwrot należnej kwoty na konto nr 

Please refund the amount due to account no. ___________________________________________________________________________________________ 

 

 
Koszt zwrotu towaru ponosi kupujący. 
The cost of returning the goods is borne by the buyer. 

Sprzedawca NIE PRZYJMIE przesyłki z towarem odesłanym ZA POBRANIEM. 
The seller WILL NOT accept goods sent COD. 

Proszę o dołączenie do przesyłki towaru niniejszego podpisanego oświadczenia. 
Please enclose this signed declaration with the goods. 

 
 

 
 
 

____________________________ 
Podpis klienta 

Customer's signature 

 

 

 
Na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw (Dz.U. poz. 
2419) modyfikującej zasady ujmowania faktur korygujących w ewidencji podatkowej Bagstar.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
sp. k. informuje, że do rozliczania faktur korygujących wystawionych po 1 stycznia 2021r. będzie stosowała postanowienia Ustawy                
w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2021 r. 
Pursuant to Article 13 of the Act of 27 November 2020 amending the Act on Goods and Services Tax and other acts (Journal of Laws, item 2419) modifying the 
rules for recognising corrective invoices in tax records, Bagstar.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. informs that to settle corrective invoices issued 
after 1 January 2021 it will apply the provisions of the Act in the wording in force from 01.01.2021. 

 


