
 

DZIĘKUJEMY ZA UDANE 
ZAKUPY! 

 
 
KONTAKT 
e-mail: e-sklep@ppo.pl  
tel. +48 514 100 891 
tel. +48 77 404 94 51 

 

 
 
Cieszymy się, że mogliśmy zrealizować Twoje zamówienie. Wraz z 
przesyłką dostarczamy Ci garść przydatnych informacji 
dotyczących sklepu internetowego PPO PP, a na odwrocie 
znajdziesz formularz odstąpienia od umowy.  
 
 

 
ADRES 
PPO PP  
Ul. Dworcowa 25 
47-100 Strzelce Opolskie 

 
Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych 
nowościach, promocjach i wyprzedażach, koniecznie odwiedź 
naszą stronę sklepu internetowego www.sklep.ppo.pl  i zapisz się 
do newslettera. 

 

 

 

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY  

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie 

rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. W 

przypadku zakupu więcej niż jednego produktu w naszym Sklepie, możecie Państwo odstąpić od umowy w części 

dotyczącej jednego lub kilku z zakupionych produktów. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, 

wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od 

umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Najprościej załączyć wypełniony formularz do 

przesyłki z odsyłanym towarem. 

Skutki odstąpienia od umowy  

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym 

koszty dostarczenia rzeczy objętej odstąpieniem (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego 

przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), 

niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy oświadczenie o 

wykonaniu prawa odstąpienia. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów zapłaty, jaki 

został przez Państwa użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne 

rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy 

wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej 

odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz 

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o 

odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 

dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, również w przypadku wymiany towaru na 

inny rozmiar. Rzeczy oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym www.sklep.ppo.pl  ze względu na swój 

charakter mogą zostać zwyczajnie wysłane pocztą. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy 

wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i 

funkcjonowania rzeczy.  

 

mailto:e-sklep@ppo.pl
http://www.sklep.ppo.pl/
http://www.sklep.ppo.pl/


JAK ZWRÓCIĆ/WYMIENIĆ TOWAR 

Jeżeli zakupiony towar posiada nieprawidłowy rozmiar lub zwyczajnie nie przypadł Ci do gustu, 

możesz wymienić go na inny lub poprosić o zwrot. W tym celu wykonaj 3 poniższe kroki: 

1 KROK- WYPEŁNIJ 
OŚWIADCZENIE 
 
Wypełnij prawidłowo poniższy 
formularz. Pamiętaj proszę o 
wybraniu opcji: ZWROT lub 
WYMIANA.  

2 KROK- ZAPAKUJ PRODUKT Z 
FORMULARZEM  
 
Zapakuj ponownie produkt wraz z 
wypełnionym formularzem 

3 KROK- WYŚLIJ NA NASZ ADRES 
 
PPO PP  
Ul. Dworcowa 25 
47-100 Strzelce Opolskie 
Tel. 514 100 891 

 
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 
Formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy lub wymiany na inny rozmiar. 
 

DOWÓD ZAKUPU ( wypełnij jedną z poniższych opcji)                            DANE KONSUMENTA   

Paragon numer:   Imię i nazwisko: 

Faktura numer:   Adres: 

Inny(np. numer lub data zamówienia):   E-mail: 

 
Oświadczam, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta odstępuję od umowy sprzedaży towaru: 
( nazwa towaru/rozmiar/ilość sztuk) 

 
PROSZĘ O (zaznacz i wypełnij ZWROT lub WYMIANA) 

 ZWROT    WYMIANA 

Kwoty:                                                   ZŁ   Rozmiar:   

 
Pieniądze zwrócimy Ci w taki sam sposób, w jaki nam zapłaciłeś(-aś) za zamówienie. 
Jeżeli płaciłeś(-aś) przelewem tradycyjnym, wybierz jedną z poniższych opcji: 
 
Numer konta bankowego: 

                          

 
Imię i nazwisko właściciela rachunku: 

 

 

Miejscowość/Data:  Czytelny podpis klienta: 

 


