
Załącznik nr 3 

Wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy 

Sprzedaży) 

 

Adresat:  

(pełna nazwa i adres Sprzedawcy lub Partnera, z którym zawarto Umowę Sprzedaży) 

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Produktów (należy 

wskazać dane identyfikujące Produkty np. nazwę Produktu, numer Produktu, kod EAN, liczbę 

zwracanych Produktów:  

1) ………………………………………… 

2) ………………………………………… 

3) ………………………………………… 

4) ………………………………………… 

 

Numer Zamówienia: ………………………………………… 

 

Informacja, czy do oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży dołączane są jakieś dokumenty 

– jeśli tak, należy wskazać jakie: 

 

Imię i nazwisko: 

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

………………………… 

 

Adres e-mail: ….………………………………………………………………………………………… 

 

Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): 

……..…………………………………………………………………………… 

 

Data: 

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

……………………………..………………………………. 

 

Pouczenie 

Mają Państwo prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą lub Partnerem w terminie 14 dni 

bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od 

dnia, w którym Państwo lub osoba upoważniona przez Państwa do odbioru Produktów weszła w ich posiadanie 

(data dostawy Produktów).  



Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę lub Partnera, który 

dostarczył Państwu zamówienie, wykorzystując jego dane kontaktowe doręczone Państwu wraz z zamówieniem, 

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo 

wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). 

Mogą Państwo skorzystać z zamieszczonego wyżej wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to 

obowiązkowe.  

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. 

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca lub Partner zwróci Państwu otrzymane cenę 

sprzedaży  Produktów oraz koszty ich dostarczenia, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni 

od dnia, w którym Sprzedawca lub Partner został poinformowany o Państwa decyzji o wykonaniu prawa 

odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu 

płatności, jakie 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. W 

przypadku wyboru przez Państwa sposobu dostarczenia Produktów innego niż najtańszy zwykły sposób 

dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę lub odpowiednio Partnera, Sprzedawca lub Partner może zwrócić 

Państwu tylko koszt zwykłego, najtańszego sposobu dostarczenia Produktów, oferowanego przez Sprzedawcę 

lub Partnera (Sprzedawca lub Partner nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Państwa dodatkowych 

kosztów). 

Sprzedawca lub Partner może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktów lub do czasu 

dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

Zwracane Sprzedawcy Produkty proszę odesłać na adres Sprzedawcy: Hebe Centrum Dystrybucyjne, ul. 

Przejazdowa 58, 05-800 Pruszków lub zwrócić w każdej drogerii stacjonarnej Hebe. Aktualna lista drogerii Hebe 

znajduje się na stronie www.hebe.pl lub w Aplikacji Mobilnej Hebe. Zwracane Partnerowi Produkty należy 

odesłać na adres wskazy przez Partnera.  

Zwrotu Produktów należy dokonać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym 

poinformowali Państwo Sprzedawcę lub Partnera o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, 

jeżeli odeślą Państwo Produkty przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie 

koszty zwrotu Produktów. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości Produktów wynikające z 

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

Produktów. 

 

 


