
 

PROTOKÓŁ WYMIANY TOWARU …………………………. 

Niniejszym odstępuję od zawartej na odległość umowy sprzedaży następujących produktów i chcę je wymienić 

na inne w tej samej lub wyższej cenie:  

NAZWA KOLOR I ROZMIAR PRODUKTU ZWRACANEGO  CENA BRUTTO / nr paragonu  

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

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

 

NAZWA KOLOR I ROZMIAR PRODUKTU ZAMAWIANEGO  CENA BRUTTO / nr paragonu  

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

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

Nazwisko i imię: ……………………………………………………………………………………………………………………………..  

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Telefon: ………………………………………………. email:………………………………………………………………………………  

Nazwisko właściciela rachunku bankowego : …………………………………………………………………………………….  

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zgodnie z ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych dla celów realizacji wymiany towaru zakupionego na 

odległość na inny, przez Administratora Danych Osobowych www.luisacerano-bydgoszcz.pl  firmy Consyl Sylwia 

Stroniawska, ul. Leśniewicza 7, 86-065 Łochowo.  

Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie do wglądu, możliwości skorygowania moich danych 

osobowych i zaprzestania ich przetwarzania oraz o tym, że dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim do 

celów innych niż prawidłowa realizacja wymiany towaru zakupionego na odległość na inny.  

 

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

czytelny podpis osoby zwracającej towar - wymagany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. 

w sprawie kas rejestrujących  

Wymiana zakupionego towaru można dokonać do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki, na inny towar, o tej samej 

lub wyższej wartości. Do wymiany przyjmowany jest produkt posiadający wszystkie metki wraz z dołączonym 

oryginalnym dowodem zakupu – paragonem fiskalnym lub fakturą. Należy również czytelnie wypełnić oraz 

podpisać niniejszy formularz i dołączyć go do zwracanego produktu, a przesyłkę opakowaną w sposób 

zapewniający brak uszkodzeń w trakcie dostawy, odesłać na adres sklepu:  

Butik Luisa, ul. Gdańska 83, 85-005 Bydgoszcz 

Po sprawdzeniu, czy produkt nie zawiera żadnych śladów użytkowania oraz wad lub uszkodzeń spowodowanych 

przez nabywcę, sprzedający zobowiązuje się do wymiany towaru na inny zgodnie z formularzem, po dokonaniu 

ewentualnej dopłaty przez nabywcę przy wyższej wartości wymiany. W przypadku braku możliwości 

zrealizowania wymiany, sprzedający zobowiązuje się do zwrotu ceny za którą został zakupiony towar, do 14 dni 

od daty otrzymania protokołu na podany rachunek bankowy.  

 

Bydgoszcz, ………………………………………………………………………………………………………  

data protokołu i podpis osoby przyjmującej zwrot towaru 


