
Szanowny Kliencie, 

Uprzejmie informujemy, że można skorzystać z prawa odstąpienia od umowy kupna – sprzedaży 
zawartej na odległość w sklepie internetowym, w terminie 14 dni i bez podania jakiejkolwiek 
przyczyny. 

Aby z niego skorzystać, należy poinformować nas o tej decyzji na drodze jednoznacznego oświadczenia 
(przykładowy wzór poniżej), przez wysłanie go pocztą tradycyjną na adres:  
VIVAMIX, ul. Mrówcza 243, 04-687 Warszawa, lub pocztą elektroniczną odstapienie@vivamix.pl. 
Termin powiadomienia o odstąpieniu od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient 
wszedł w posiadanie zakupionych rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana 
przez Klienta, weszła w posiadanie tych rzeczy. 

W przypadku odstąpienia od umowy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od 
dnia w którym zostaliśmy poinformowani o tej decyzji, zwracamy wszystkie otrzymane płatności, w 
tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybrania sposobu 
ich dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia stosowany przez nasz sklep 
internetowy). 
 
Prosimy odesłać lub przekazać nam towar wraz z oryginałem paragonu na adres:  
VIVAMIX, ul. Mrówcza 208, 04-697 Warszawa,  
nie później niż 14 dni od dnia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.  
 
Towar musi zostać zwrócony w stanie w jakim był dostarczony i w komplecie, to znaczy z instrukcją 
obsługi, gwarancją i wszystkimi innymi elementami stanowiącymi jego wyposażenie. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość 
 
Ja, niżej podpisany w dniu (data)……………………………….… oświadczam, że odstępuję od umowy kupna - sprzedaży niżej 
wymienionych towarów i informuję, że znane mi są warunki zwrotu wyszczególnione w regulaminie sklepu 
internetowego VIVAMIX. 

NUMER ZAMÓWIENIA ……………….………………… DATA ZAWARCIA UMOWY lub ODBIORU ………………………….……. 

NUMER PARAGONU/ FAKTURY ………………………………………….……….. 
IMIĘ I NAZWISKO ……………………………………………….………………………………………………………………………………………………....………….. 
ADRES ………………………………………………………………….………….………….………………………………………………………………………………………..… 

TELEFON …………………………………………….……. EMAIL …………………..………………………………………………………………………………………… 

NAZWA TOWARU 
NUMER SERYJNY 

URZĄDZENIA 
CENA BRUTTO 

PRZYCZYNA ZWROTU 
(pole nieobowiązkowe, ale będziemy wdzięczni 
za tę informację) 

    
    
    
    

Proszę o zwrot należności na rachunek bankowy numer: 
                          

 

.................................................................................. 

(Data i podpis Klienta) 
 


