
 

…………………………………………………. 

               (miejscowość, data) 

 

Center-Plus, sklep online Homus.pl 

Ul. Bruszewska 12, 03-046 Warszawa 

sklep@homus.pl, tel.:  22 747 10 65 

www.homus.pl 

 

Imię i nazwisko: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer zamówienia: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

____________________________________________________________________________________________ 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość 

Jeżeli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i odesłanie go w wersji 

papierowej wraz z towarem bądź elektronicznej na adres podany na górze niniejszego formularza. 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży i zwrocie następujących 

przedmiotów: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Proszę o zwrot pieniędzy na rachunek bankowy nr: (nie musi to być ten sam numer 

rachunku, z którego dokonali Państwo płatności): 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Przyczyna zwrotu (nie jest konieczne jej podawanie – ta informacja pomoże nam 

jednak w poprawie jakości usług)……………………………………………………………………. 

 

 

 

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

    
             (data)                (podpis) 

mailto:sklep@homus.pl
http://www.homus.pl/


 

Pouczenie o odstąpieniu od umowy 

 
Prawo odstąpienia od umowy 

 

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od momentu otrzymania towaru 

bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 

dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie kupionych rzeczy. Jeżeli chcą Państwo 

skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji 

w drodze jednoznacznego oświadczenia, przed upływem wyżej określonego terminu. W tym 

celu, mogą Państwo wysłać do nas pismo pocztą tradycyjną na adres sklepu (Center-Plus, 

sklep Homus.pl, Bruszewska 12, 03-046 Warszawa) lub pocztą elektroniczną (sklep@homus.pl). 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się powyżej. 

Zwracany towar, w stanie niezmienionym, należy odpowiednio zapakować i zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem (mogą Państwo skorzystać z oryginalnego opakowania) oraz wysłać na 

podany niżej adres. W przypadku zwrotu całości zamówienia, Kupujący powinien dołączyć do 

paczki zwrotnej dowód zakupu (paragon).  

 

Paczkę ze zwracanym towarem prosimy odesłać na adres: 

 

Center-Plus, sklep internetowy Homus.pl 

Ul. Bruszewska 12, 03-046 Warszawa 

sklep@homus.pl, tel.:  22 747 10 65 

 

Nie przyjmujemy paczek wysłanych do nas „za pobraniem”. 

 

 

Skutki odstąpienia od umowy 

 

W przypadku odstąpienia przez Państwa od umowy, zwracamy Państwu w całości uiszczoną 

przez Państwa kwotę zakupionego towaru oraz kosztów wysyłki. W przypadku kiedy zakupione 

produkty zostały wysłane do Kupującego bezpłatnie (darmowa dostawa powyżej określonej 

sumy zamówienia), zwrotowi podlega kwota za sam towar. Zwrot środków na podane konto 

bankowe zostanie zrealizowany do 14 dni roboczych od daty otrzymania zwracanego towaru. 

 
 

mailto:sklep@homus.pl



