
BOOl<LAND 
Miejscowosc, data: ..................................................... . 

KSll;GARNIE HZYKOWE 

FORMULARZ ODST,l\PIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGtOSC 

lmi� i Nazwisko*: ................................................................................................................................ . 

Ad res*: ................................................................................................................................................ . 

Nr telefonu*: ..................................................................................................................................... .. 

Adres e-mail*: ..................................................................................................................................... . 

Nr faktury*, kt6rej dotyczy zwrot: ..................................................................................................... .. 

Data otrzymania przesytki: ................................................................................................................. . 

Zwracane produkty*: 

Lp Tytut ISBN Liczba egz. 

Nr rachunku bankowego do zwrotu srodk6w: 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

podpis klienta* 

WAZNE: 

1. Wypetniony formularz nalezy dotc1czyc do zwracanej przesytki.

2. Produkty powinny zostac odpowiednio zabezpieczone do transportu, w spos6b, kt6ry uniemozliwia ich

uszkodzenie.

ADRES ZWROTU: 

EDU-KSl,l\ZKA Sp. z o. o. 

Mełgiewska 27, hala B

20-234 Lublin

Z dopiskiem: ,,ZWROT do faktury nr ................................. " 

*) Pola wymagane 



lnformacja dla konsumenta o prawie odstc1pienia od umowy od umowy 

zawartej na odlegfosc 

Be;dc1c konsumentem majc1 Panstwo prawo odstc1pic od umowy zawartej w Sklepie lnternetowym w 

terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstc1pienia od umowy wygasa po 

uptywie 30 dni od dnia w kt6rym weszli Panstwo w posiadanie rzeczy lub w kt6rym osoba trzecia inna 

niz przewoznik i wskazana przez Panstwa weszta w posiadanie rzeczy. Aby skorzystac z prawa 

odstc1pienia od umowy, muszc1 Panstwo poinformowac nas o swojej decyzji o odstc1pieniu od 

niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oswiadczenia, kt6re nalezy przestac w formie 

elektronicznej na adres: kontakt@bookland.com.pl 

Wz6r formularza odstc1pienia od umowy zawarty jest w zatc1czniku nr 2 do Ustawy o Prawach 

Konsumenta oraz dodatkowo doste;pny jest na stronie Sklepu lnternetowego w zaktadce ,,Reklamacje 

i zwroty". 

Aby zachowac termin do odstc1pienia od umowy, wystarczy, aby wystali Panstwo informacje; 

dotyczc1cc1 wykonania przystugujc1cego Panstwu prawa odstc1pienia od umowy przed uptywem 

terminu do odstc1pienia od umowy. 

W przypadku odstqpienia od niniejszej umowy zwracamy Panstwu wszystkie otrzymane od Panstwa 

ptatnosci, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjc1tkiem dodatkowych koszt6w wynikajc1cych z 

wybranego przez Panstwa sposobu dostarczenia innego niz najtanszy zwykty spos6b dostarczenia 

oferowany przez nas), niezwtocznie, a w kazdym przypadku nie p6zniej niz 14 dni od dnia, w kt6rym 

zostalismy poinformowani o Panstwa decyzji o wykonaniu prawa odstqpienia od niniejszej umowy. 

Zwrotu ptatnosci dokonamy przy uzyciu takich samych sposob6w ptatnosci, jakie zostaty przez 

Panstwa uzyte w pierwotnej transakcji, chyba ze wyraznie zgodziliscie sie; Panstwo na inne 

rozwic1zanie; w kazdym przypadku nie poniosc1 Panstwo zadnych optat w zwic1zku z tym zwrotem. 

Mozemy wstrzymac sie; ze zwrotem ptatnosci do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia 

nam dowodu jej odestania, w zaleznosci od tego, kt6re zdarzenie nastqpi wczesniej. 

Jezeli otrzymali Panstwo rzecz, prosimy o jej odestanie na adres: Mełgiewska 27, hala B 20-234 Lublin,

niezwtocznie, a w kazdym razie nie p6zniej niz 14 dni od dnia, w kt6rym poinformowali nas Panstwo 

o odstc1pieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jezeli odeslc1 Panstwo rzecz przed

uptywem terminu 14 dni. Be;dc1 Panstwo musieli poniesc bezposrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadajq Panstwo tylko za zmniejszenie wartosci rzeczy wynikajc1ce z korzystania z niej w spos6b

inny niz byto to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
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