
Wskazówki dotyczące odstąpienia od umowy wraz z formularzem odstąpienia od umowy w 

sklepie www.mannequinbutik.pl 

1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 

(czternastu) dni licząc od dnia jej zawarcia.  

2. W przypadku produktów fizycznych, odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wówczas, gdy 

towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony.  

3. Do zachowania terminu do odstąpienia niezbędne jest wysłanie oświadczenia przed jego 

upływem.  

4. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia. Oświadczenie może być 

złożone w dowolnej formie, np. poprzez pisemne oświadczenie wysłane na adres: Mannequin 

butik, ul.Brzeska6, 21-500 Biała Podlaska, lub elektronicznie na : 

skolimowskamalgorzata@gmail.com 

5. Konsument może wykorzystać wzór oświadczenia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu.  

6. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu w formie elektronicznej Administrator 

niezwłocznie potwierdzi otrzymanie takiego oświadczenia.  

7. Administrator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia 

o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.  

8. Koszt odesłania Towaru przez Konsumenta podlega zwrotowi.  

9. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. 

Jeśli przyjęty sposób zapłaty będzie utrudniony lub niemożliwy, Administrator skontaktuje się z 

Konsumentem w celu uzgodnienia innego sposobu zwrotu, co nie będzie wiązać się dla 

Konsumenta z żadnymi kosztami.  

10. Konsument odeśle Towary na adres: Mannequin butik, ul.Brzeska6, 21-500 Biała Podlaska 

11. W przypadku zakupu produktu cyfrowego odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi do 

momentu dokonania płatności. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między 

Użytkownikiem a Administratorem zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w 

postaci wybranego przez Użytkownika Produktu. Jeśli w toku zakupu Materiału Użytkownik 

wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego 

Materiału przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (14 dni), Użytkownik traci prawo do 

odstąpienia od umowy zawartej ze Administratorem.  

 


