
 FORMULARZ ZWROTU  
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ  

W SKLEPIE INTERNETOWYM homla.com.pl* 

 

 
*skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe – ułatwi nam jednak weryfikację złożonego przez Ciebie zwrotu i może przyspieszyć jego 
rozpatrzenie  
 

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu: 

1. Wypełnij formularz znajdujący się na odwrocie*, pamiętając o szarych, obowiązkowych 
polach. 

2. Zapakuj bezpiecznie towar wraz z wypełnionym formularzem. 
3. Wyślij przesyłkę na poniższy adres. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   Homla 
Pass 20R Budynek 11  
05-870 BŁONIE  

  Polska 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRAWA ODSTĄPIENIA  

Czym jest uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość? 

Jest to uprawnienie przysługujące konsumentom, którzy zawarli umowę na odległość, umożliwiające dokonanie zwrotu towaru bez 

podawania przyczyny.  

W jakim terminie można skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w sklepie homla.com.pl? 

Masz 60 dni od dnia otrzymania towaru (lub ostatniego z towarów dostarczonych w częściach) na skorzystanie z uprawnienia do odstąpienia 

od umowy. Aby zachować termin wystarczy, że wyślesz informację o skorzystaniu z uprawnienia do odstąpienia przed upływem powyższego 

terminu. 

W jakiej formie można skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy? 

Możesz dokonać tego w dowolnej formie – oświadczenie można sformułować samodzielnie lub użyć naszego wzoru, nie jest to jednak 

obowiązkowe, niemniej skorzystanie z tego formularza znacząco ułatwi nam pracę i przyspieszy weryfikację złożonego oświadczenia.  

Jakie są skutki odstąpienia od umowy? 

W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, konieczne jest jednoczesne albo następcze odesłanie zwracanego towaru. Niezwłocznie po 

otrzymaniu przez nas oddanego przez Ciebie produktu –  w ustawowym terminie –  zwrócimy dokonane przez Ciebie płatności wraz z 

kosztami dostawy – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w naszym sklepie.  

Klient będący konsumentem zobligowany jest pokryć bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy  (tj. koszt odesłania towaru) 

Więcej informacji dotyczących prawa odstąpienia i innych uprawnień, przysługujących konsumentom znajdziesz w Regulaminie naszego 

sklepu dostępnym pod adresem: https://homla.com.pl/regulamin-sklepu-internetowego-homla. 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH 

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych ujawnianych w związku ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy 

sprzedaży zawartej na odległość jest Homla Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, adres do korespondencji: ul. 

Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków. Jednocześnie wskazujemy, że obowiązek informacyjny został zrealizowany w momencie składania 

zamówienia w sklepie internetowym www.homla.com.pl. 



 FORMULARZ ZWROTU  
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ  

W SKLEPIE INTERNETOWYM homla.com.pl* 

 

 
*skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe – ułatwi nam jednak weryfikację złożonego przez Ciebie zwrotu i może przyspieszyć jego 
rozpatrzenie  
 

 
Dane osobowe: 

imię i nazwisko 

prosimy o wpisanie danych, użytych w pierwotnym zamówieniu (pole obowiązkowe) 

e-mail  

prosimy o wpisanie danych, użytych  w pierwotnym zamówieniu (pole obowiązkowe) 
 
Oświadczam, iż na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 
r. poz. 683 z późn. zm.) odstępuję od umowy sprzedaży towaru zawartej na odległość, w odniesieniu do: 

 
Zwracany towar: 
nazwa lub opis numer kodu kreskowego  ilość 

(pole obowiązkowe) 
 

(pole obowiązkowe) 
   

   

   

   

 
Dodatkowe dane: 
podanie danych dodatkowych jest opcjonalne, ale może ułatwić nam weryfikację zwrotu 

numer zamówienia 1 0 0 0 _ _ _ _ _ 
 

data zakupu  

inne **  

 
** zwrot płatności dokonany zostanie tym samym kanałem płatności, jaki został użyty do opłacenia zamówienia; jeśli z jakichkolwiek 
przyczyn zwrot powinien zostać zrealizowany w innej formie prosimy o podanie jej w polu „INNE” 

 

 
 

 
_____________________ 

miejscowość, data 
_____________________ 

czytelny podpis 

 


