
Data……………….Miejscowość………………………. 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

Adresat: DAMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., ul. Hutnicza 8, 81-061 Gdynia 

 

Informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów: 

L.p. Kod 
produktu 

Nazwa produktu Ilość 
sztuk 

Cena brutto 

1     

2     

3     

4     

5     

 

DANE KONTAKTOWE ZGŁASZAJĄCEGO (proszę wypełnić drukowanymi literami): 

Imię i nazwisko  

Adres  

Numer telefonu  

e-mail  

Numer zamówienia  

Nr rachunku bankowego 
 

 

 

Dane Osobowe podane powyżej będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, w zakresie 
niezbędnym do przeprowadzenia tego postępowania. Administratorem  danych jest: DAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Gdyni (kod pocztowy 81-061), ul. Hutnicza 8. Osoba składająca 
reklamacje ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie 
może uniemożliwić przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego. 

 

Zapoznałem/am się z regulaminem sklepu DamiZabawki.pl i zasadami dokonywania zwrotu: 

 

Data i czytelny podpis 



Informacje dodatkowe: 

 

1. Masz 30 dni na odstąpienie od umowy, czyli odesłanie nam produktu bez podania przyczyny.   

2. Jeśli chcesz zwrócić towar, to poinformuj nas o tym, wysyłając wiadomość na adres: 

sklep@damizabawki.pl  
3. Następnie otrzymasz od nas e-mail, potwierdzający otrzymanie zgłoszenia i dalsze instrukcje po-

stępowania.  

4. By dokonać zwrotu towaru, nie jest wymagany paragon. Wystarczy podać nr zamówienia.     
5. Odsyłany produkt nie może jednak mieć śladów używania oraz powinien być oryginalnie zapako-

wany. 

6. Formularz Odstąpienia od Umowy wraz ze zwracanym produktem odeślij na adres:  

DAMI Sp. z o.o. Sp. K. 
ul. Hutnicza 8 

81-061 Gdynia 

7. Odsyłając towar, możesz skorzystać z opcji darmowego zwrotu poprzez Pocztę Polską. W takim 

przypadku należy wejść na stronę https://ezwroty.poczta-polska.pl/#/main, wpisać nazwę sklepu 

"manfi-zabawki", wypełnić formularz i poczekać na akceptację formularza z naszej strony. Gotową 

etykietę wyślemy w mailu zwrotnym.   

8. Zwrot należności następuje maksymalnie po 14 dniach od dotarcia przesyłki zwrotnej do naszego 

magazynu. Pamiętaj by w Formularzu Odstąpienia od Umowy lub w e-mailu podać nam nu-
mer konta, na który chcesz otrzymać zwrot należności. Jeśli tego nie zrobisz, to oczywiście po-

prosimy Cię w mailu o jego podanie, jednak wtedy termin 14 dni będzie liczyć się od dnia, w którym 

otrzymamy od Ciebie numer konta, na który mamy dokonać zwrotu należności.   

 


