
                  FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
Numer Twojego zamówienia:  

 

 

 W razie pytań związanych z dokonaniem 
zwrotu, zapraszamy do kontaktu drogą 
 e-mailową: biuro@roseberryhome.com. 
 
 
 

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru 
określone w sklepie Roseberry Home dostępnym pod 
adresem: www.roseberryhome.com/regulamin. 
Jednocześnie informuję, że w związku z odstąpieniem 
od umowy akceptuję wystawiony dokument korygujący. 

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

TWÓJ CZYTELNY PODPIS I DATA 

 
Krok 1: Uzupełnij i podpisz 
formularz odstąpienia od umowy 

Krok 2: Spakuj produkty i fakturę Krok 3: Wyślij paczkę 

 
Rezygnacji możesz dokonać z całości 
zamówienia lub z jego części. W formularzu 
wskaż, które produkty dołączasz do 
przesyłki zwrotnej.  
 
Zwrotu możesz dokonać w ciągu 14 dni od 
momentu otrzymania paczki. 
 
Uzupełnij dane kontaktowe i potrzebne 
informacje, a następnie podpisz formularz. 
 
 

Zwracany produkt należy włożyć do 
oryginalnego opakowania. Produkt nie może 
mieć śladów użytkowania. Powinien być 
kompletny, nienaruszony i mieć oryginalne 
metki. 
 
Podpisany formularz odstąpienia od umowy 
wraz z fakturą włóż do opakowania wraz 
produktami przygotowanymi do odesłania.  
 
Zabezpiecz produkty, zamknij i zaklej paczkę. 
Produkt powinien być zapakowany tak, aby 
nie został uszkodzony w trakcie transportu. 
 

Odeślij przygotowane produkty za pomocą 
dowolnej firmy kurierskiej na wskazany niżej 
adres.  Klient ponosi koszt wysyłki produktów 
będących przedmiotem umowy, od której 
zdecydował się odstąpić.  
Roseberry Home Sp. z o.o. 
ul. Opacka 22/3 
80-330 Gdańsk 
 
W Roseberry Home nie przyjmujemy paczek 
zwrotnych za pobraniem. Przesyłka odesłana w 
ten sposób wraca do nadawcy, ponieważ nie 
jesteśmy w stanie odebrać takiej paczki. 

 
TWOJE DANE: 

 
Imię  
……………………………………………………………………………………… 
Nazwisko 
……………………………………………………………………………………… 
Ulica i numer domu 
………….…………………………………………………………………………. 
Numer mieszkania 
………….…………………………………………………………………………. 
Miasto 
………….…………………………………………………………………………. 
Kod pocztowy 
………….…………………………………………………………………………. 
E-mail 
………….…………………………………………………………………………. 
Telefon 
………….…………………………………………………………………………. 
Wpisz swój numer rachunku bankowego: 
 

 
 

 -     -     -     -     -     -     

Pamiętaj, że numer konta bankowego powinien składać się z 26 cyfr, prosimy sprawdzić numer rachunku w Banku. 
 
 

INFORMACJE O PRODUKCIE: 
 
PRODUKT                                                                                                                                 LICZBA                             CENA 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Dlaczego dokonujesz zwrotu? 
 
        Błędny wymiar produktu                    Nieodpowiedni kolor/wzór                 Niesatysfakcjonująca jakość                   Inny powód (jaki?)………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

Twój wniosek o zwrot produktu rozpatrzymy w ciągu 14 dni 
licząc od dnia odebrania przesyłki.  
 
W przypadku pozytywnej opinii o jakości zwracanego 
produktu, zwrócimy Tobie należność za zakupione produkty.  
Jeżeli produkt nosi ślady użytkowania Roseberry Home ma 
prawo nie przyjąć zwrotu.  
 
W przypadku zamówień opłaconych przez Przelewy24 zwrot 
nastąpi na rachunek/kartę, z której została dokonana wpłata. 
Jeśli płatność została zrealizowana za pobraniem, wskaż 
poniżej swój rachunek, na który dokonamy przelew. 
 
Zamówienie opłaciłam/em: 
                   
            przez Przelewy24      
     
            przelewem elektronicznym (tradycyjnym)    
 
            za pobraniem       


