
                                      ……………………………………., dn. ……………………………………               
(miejscowość)   (data)     

 

PPH TRADEX ANNA NALEWAJKO  

ul. Słowackiego 6, 26-670 Pionki, woj. Mazowieckie 

tel. + 48 793 930 300, www.szafaAni.pl 

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………... 

Adres korespondencyjny: …………………………………………………………………………...... 

Telefon kontaktowy: ……………………………… adres e-mail:…………………………………… 

Nr. Zamówienia: ……………………………………………………………………………………….. 

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość 

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw 

konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodą wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DZ. U. z 

2000r. Nr. 22, poz. 271 z późn. zm.) odstępuję od umowy sprzedaży zawartej  

w dniu……………………………. 

Proszę o zwrot kwoty ……………zł (słownie: ……………………………………………………………...zł) 

na rachunek bankowy nr ………………………………………………………………………………………… 

Wymianę towaru na …………………………………………………………………………………………...... 

Oświadczam, iż zwracam w stanie niezmienionym produkt(y) 

……………….…………………………….……………… otrzymane w dniu: ……………………………..   

  

 

         …………………………….. 

    (podpis klienta) 

http://www.szafaani.pl/


                                                            WYMIANA 
 
Każdy produkt, zakupiony w sklepie SzafaAni.pl można wymienić na inny rozmiar lub kolor. Warunkiem 
przeprowadzenia wymiany jest odesłanie kompletnego produktu ( nienoszącego śladów użytkowania, 
posiadającego wszystkie metki) wraz z oryginalnym paragonem lub kserokopią faktury oraz z 
oświadczeniem wymiany. 

Aby zgłosić chęć wymiany, należy: 

 Wypełnić dokument wymiany, który otrzymali Państwo razem z przesyłką. 

 Sprawdzić czy w aktualnej ofercie sklepu SzafaAni.pl znajduje się rozmiar/ kolor, na który chcą 
Państwo dokonać wymiany. 

 Poinformować Nas o chęci wymiany oraz o produkcie, na jaki chce się wymienić w celu 
zatrzymania dla Państwa towaru. 

Należy wysłać e-mail na adres sklep@szafaAni.pl lub skontaktować się pod nr telefonu 
+48 793 930 300. W tytule maila należy wpisać „Wymiana, zamówienie nr:”, zaś w treści podać imię i 
nazwisko, raz jeszcze numer zamówienia i informację, co się chce wymienić i na jaki rozmiar/kolor. 

Produkt(y) razem z dokumentem wymiany odesłać należy na podany poniżej adres ( jednak nie później 
niż do 14 dni od daty otrzymania towaru). 

Po otrzymaniu przez Nas przesyłki – w przeciągu kilku dni wyślemy inny rozmiar/kolor. 

PAMIĘTAJ!  Należy pamiętać o uregulowaniu kosztów ponownej wysyłki. 

Adres do wysyłki wymienianych produktów: 

PPH Tradex Anna Nalewajko 
ul. Słowackiego 6  

26-670 Pionki  

ZWROT  

Każdy produkt zakupiony w sklepie internetowym SzafaAni.pl, można zwrócić w terminie do 14 dni, 
liczonych od momentu otrzymania paczki, bez podania przyczyny. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest 
odesłanie kompletnego produktu (nienoszącego śladów użytkowania, posiadającego wszystkie metki) 
wraz z oryginalnym paragonem lub kserokopią faktury oraz z oświadczeniem wymiany. 

Aby dokonać zwrotu należy: 

 Przygotować pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Można skorzystać 
ze wzoru, który otrzymali Państwo razem z przesyłką. Uwaga! Prosimy o wyraźne wskazanie 
numeru rachunku bankowego, na które dokonamy zwrotu pieniędzy. 

 Produkt(y) razem z paragonem / fakturą i dokumentem wymiany odesłać na podany poniżej 
adres. 

Zwrotu wpłaty dokonamy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez 
konsumenta od umowy sprzedaży. 

PAMIĘTAJ! Koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi klient. 

Adres do wysyłki zwracanych produktów: 

PPH Tradex Anna Nalewajko 
ul. Słowackiego 6  

26-670 Pionki 

http://pliki.szafaani.pl/zwrot_szafaani.pdf
mailto:sklep@szafaAni.pl
http://pliki.szafaani.pl/zwrot_szafaani.pdf

