
 

Formularz odstąpienia od umowy 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

Dane kupującego 

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

Miasto: ............................................................................ 

Telefon kontaktowy: ....................................................... 

Nr zamówienia: …………………………………………………………… 

Produkty należy wysłać na adres 

 

BOBOEXPERT / ADAMAR S.C. 

ul. Południowa 48 

38-422 Krościenko Wyżne 

Tel.: (+48) 530-035-668 

Uwaga: Podanie nr zamówienia może przyspieszyć proces odstąpienia od umowy. 

Lp. Nazwa produktu / model: ilość cena 
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Proszę o zwrot kwoty ............................................. zł .................................................................................................... 

                                                                                                                                                                                słownie   

na rachunek bankowy (nazwa banku) ………………………………………………………………………  numer: 

  -     -     -     -     -     -     

! …………….............................................................. 

(DATA i Czytelny podpis klienta) 
 

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest ADAMAR Spółka Cywilna z siedzibą w Krościenko Wyżne (38-422), przy ul. Południowej  48, wpisaną do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności 
i adres do doręczeń: 38-422 Krościenko Wyżne, ul. Południowa 48, NIP 684-265-39-93, adres poczty elektronicznej: kontakt@boboexpert.pl, numer telefonu: 530-035-668. 
2) Dedykowany adres do kontaktu w sprawach pytań dot. przetwarzania danych osobowych: kontakt@boboexpert.pl lub ADAMAR S.C. ul. Południowa 48, 38-422 Krościenko 
Wyżne. 
3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji oraz w celu związanym z potencjalną możliwością zaistnienia sporu pomiędzy Tobą, a Administratorem 
oraz w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczeń z tytułu rozpatrzonych reklamacji. 
4) Twoje dane będziemy przechowywać przez okres rozpatrzenia reklamacji, chyba, że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do ich dłuższego przechowywania lub będziemy 
przechowywać je na wypadek zaistnienia roszczeń do czasu ich przedawnienia określonego przepisami prawa. 
5) Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie odrębnych umów mogą uczestniczyć. W czynnościach powiązanych z reklamacją (min. 
producenci, dostawcy, rzeczoznawcy) Administrator dochował staranności, aby dane były chronione, a zakres ich przekazywania ograniczony. 
6) W każdym czasie masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i usunięcia swoich danych oraz 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub skargi do Prezesa UODO. 
7) Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych możesz znaleźć na stronie: https://boboexpert.pl/content/3-regulamin- 

https://boboexpert.pl/content/3-regulamin-


 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 
 
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta, obowiązującą od dnia 25 grudnia 2014r 
 
Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez konieczności podawania 
jakiejkolwiek przyczyny 
 
2. Czas na poinformowanie Sprzedającego przez Kupującego o zamiarze odstąpienia od umowy wynosi 14 
dni kalendarzowych liczonych od momentu odbioru / nabycia towaru. W tym czasie Kupujący jest 
zobowiązany przesłać na adres e-mail Sprzedającego lub drogą listowną lub wraz z towarem oświadczenie 
dotyczące odstąpienia od umowy 
 
3. Od daty przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy Kupujący ma kolejne 14 dni kalendarzowe na 
odesłanie towaru 
 
4. Sprzedający powinien zwrócić środki Kupującemu w ciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o 
odstąpieniu od umowy 
 
Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania towaru 
 
W przypadku gdy towar zakupiony został na fakturę Vat, do Kupującego zostanie wysłana korekta do 
faktury Vat a zwrot środków nastąpi po otrzymaniu podpisanej przez Kupującego korekty do faktury Vat 
 
5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej 
w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy 
 
6. Kupujący / konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru 


