
ZAMÓWIENIE / POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA / WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
 
Konsument  Imię i nazwisko: 
Adres: 
e-mail: 
 
Sprzedawca (przedsiębiorca): Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe DAMBAT Adam Jastrzębski, adres 
rejestracji: Gawartowa Wola 38, 05-085 KAMPINOS, adres biura, magazynu, serwisu gwarancyjnego: ul. 
Stołeczna 99, 05-083 FELIKSÓW, NIP: 525-148-32-40, REGON: 017177828, osoba fizyczna wpisana do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (www.firma.gov.pl).                    
Tel.22-721-11-92 (pon.-pn. 8-16) Fax.22-7210217, E-mail.: biuro@dambat.pl 
WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
 
Przedmiot zamówienia:                                        
 
Ilość zamówiona: 
 
Cena brutto jednostkowa: 
 
Wartość brutto transportu do konsumenta zamówionej rzeczy:  
 
Wartość brutto wraz z kosztami transportu całego zamówienia: 
 
Sposób zapłaty: 
 
Termin wysyłki lub wydania zamówionego przedmiotu: 
 
Przedsiębiorca obowiązany jest do dostarczenia rzeczy bez wad. 
Odstąpienie od umowy:  
Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Termin 
do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od momentu, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez 
Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem Klient wyśle stosowne oświadczenie wg. poniższego wzoru: 
Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 
–    Adresat: PHU DAMBAT, Gawartowa Wola 38, 05-085 KAMPINOS, fax.22-7210217, 
 e-mail: biuro@dambat.pl 
–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło 
polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) 
–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) 
–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 
–    Adres konsumenta(-ów) 
–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 
–    Data 
(*) Niepotrzebne skreślić. 
Oświadczenie można złożyć   pocztą pod adresem: PHU DAMBAT, ul.Stołeczna 99, 05-083 FELIKSÓW 
Zwrot towaru powinien nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Termin zostaje zachowany, jeżeli Konsument odeśle 
zwracany towar przed upływem tego terminu. Towar należy przesłać wraz z kopią formularza o odstąpieniu od umowy na adres:  PHU DAMBAT, ul. Stołeczna 99, 05-083 FELIKSÓW 
Skutki odstąpienia od umowy:  
Sprzedawca udzieli informacji o szacunkowych kosztach zwrotu dla każdego towaru. 
W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci wszystkie koszty, łącznie z kosztem dostawy (z wyjątkiem dodatkowych płatności wynikających z wybranego przez Konsumenta 
sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru, oferowanego przez Sprzedawcę).  Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. 
Zwracany towar należy zwrócić w stanie niezmienionym. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do 
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
Konsument powinien zwrócić towar w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu producenta (łącznie ze styropianem) wraz z instrukcją obsługi oraz kartą gwarancyjną. Tylko taki sposób 
zapakowania minimalizuje ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu. Oryginalne opakowanie producenta często stanowi integralną część fabrycznie nowego sprzętu, podobnie jak 
instrukcja i karta gwarancyjna. W celu dodatkowego zabezpieczenia towaru na czas transportu, a tym samym zmniejszenia ryzyka uszkodzenia przesyłki Konsument powinien niezależnie 
od oryginalnego opakowania producenta (w którym został dostarczony) dodatkowo zabezpieczyć odsyłany towar. W szczególności należy pamiętać, aby przy zwrocie towarów 
paletowych, zabezpieczyć go na palecie, na której został dostarczony. W przypadku zwrotu towaru bez jego integralnych elementów, Sprzedawca jest uprawniony do odszkodowania, 
którego wysokość jest uzależniona od wartości o jaką integralna część obniża wartość towaru. Konsument ponosi na zasadach ogólnych odpowiedzialność za utratę towaru lub jego 
uszkodzenie podczas transportu. W czasie biegu terminu 14 dni na odstąpienie od umowy Konsument powinien zadbać szczególnie o to, aby stan towaru nie uległ pogorszeniu, a w 
szczególności nie powinien dokonywać zmian wykraczających poza czynności, mające na celu stwierdzenie cech, charakteru i funkcjonowania rzeczy, np. usunięcie plomby (co dodatkowo 
prowadzi do utraty gwarancji producenta), numeru seryjnego lub innych zabezpieczeń. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. oraz na podstawie art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (Dz. U. Nr 54, 
poz. 535, z późn. zm ) Konsument wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT oraz faktur korygujących drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres mailowy. W przypadku 
skutecznego odstąpienia od umowy, Konsument otrzymuje od Sprzedawcy fakturę korygującą (oryginał i kopię). Prosimy o odesłanie podpisanej kopii faktury korygującej do Sprzedawcy.  
Jeżeli stan lub jakość towaru ulegnie pogorszeniu i jego wartość ulegnie zmniejszeniu, i zmiany te będą wykraczały poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania 
rzeczy, bądź towar zaginie, Sprzedający ma prawo wystąpić o zwrot wartości towaru lub o odszkodowanie za jego częściowe pogorszenie. Stronom przysługuje prawo zatrzymania, o 
którym mowa w art. 496 Kodeksu Cywilnego, dopóki druga strona nie zaofiaruje zwrotu otrzymanego świadczenia albo nie zabezpieczy roszczenia o jego zwrot. 
Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób 
dokonania zwrotu. Żaden ze sposobów zwrotu nie powoduje powstania żadnych dodatkowych kosztów po stronie Konsumenta. Zwrot płatności nastąpi w ciągu 14 dni od skutecznego 
dostarczenia do Sprzedawcy, oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub 
dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania. Jeżeli Klient poda nieprawidłowy numer konta, termin na zwrot ulega przedłużeniu. 
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, 
który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy. 
Prawo odstąpienia nie przysługuje dla towarów: które są nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych 
potrzeb , które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami 

PODPIS KONSUMENTA / DATA 


