
FORMULARZ ZWROTU (ODSTĄPIENIA OD UMOWY) 

prosimy o wypełnienie niniejszego formularza – jego wypełnienie znacznie ułatwi nam identyfikację zwracanego produktu oraz przyśpieszy 

zwrot pieniędzy. 

W razie dokonywania zwrotu produktów z więcej niż jednego zamówienia, prosimy o odrębne wypełnienie formularza dla każdego z 

zamówień. 

 

DANE SPRZEDAWCY I ADRES ZWROTU TOWARU: 

Cottonmoose Shop, ul. Wilsona 88; 42-202 Częstochowa, e-mail: sklep@cottonmoose.pl  

 

Informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży poniżej wskazanego/wskazanych* produktu/produktów*:  

numer zamówienia w Cottonmoose Shop  

nazwa i rodzaj produktu/produktów  

cena produktu/produktów  

data odbioru/doręczenia produktu/produktów  
 

 

Dane Konsumenta i informacje przydatne do zwrotu:  

Imię i nazwisko  
 

adres e-email   

sposób płatności   DOTPAY/przelew bankowy*  

nr rachunku bankowego do zwrotu  
(tylko w razie płatności przelewem)  

 

prosimy wskaż powód zwrotu (zaznaczając 
właściwy lub wpisz własny)  

1) otrzymałem inny produkt niż zamawiałem 
2) kolor produktu inaczej wyglądał na zdjęciach 
3) produkt inaczej wyglądał na zdjęciach 
4) produkt jest niezgodny z opisem 
5) jakość produktu mnie nie zadowala 
6) produkt nie podoba mi się  
7) produkt jest za mały 
8) produkt jest za duży 
9) produkt nie pasuje do mojego wózka 
10) zamówienie dotarło za późno 
11) inne …………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Administratorem danych osobowych jest Rafał Znyk prowadzący działalność pod nazwą Cottonmoose Shop Rafał Znyk. Dane osobowe wskazane w niniejszym formularzu są niezbędne do dokonania 

odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu ceny. Przetwarzanie danych będzie dokonywane przez okres realizacji prawa odstąpienia, chyba, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa będą upoważniać 

lub zobowiązywać Administratora do ich dłuższego przetwarzania. Szczegółowe informacje a temat zasad i warunków przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności. 

Wypełniony formularz prosimy odesłać na adres Sprzedawcy wraz z produktem, którego dotyczy zwrot.  

 

 

…………………………………………    …………………………………………………………………………….. 

Data                                         Podpis Konsumenta/Konsumentów  

(w razie wysyłki formularza w wersji papierowej)   
 
 

(*) Niepotrzebne skreślić. 

 

PROSIMY ZAPAKUJ ZWRACANY PRODUKT BEZPIECZNIE TAK ABY NIE ULEGŁ USZKODZENIU W TRANSPORCIE. KONIECZNIE 

OPAKUJ KARTON TEKTUROWY, W KTÓRYM DOSTARCZYLIŚMY CI PRODUKT – KARTONY COTTONMOOSE TO KARTONY 

OZDOBNE - NIE STANOWIĄ KARTONÓW TRANSPORTOWYCH.  

 


