
 

Zadzwoń do nas: 
+48-690-586-556 

Napisz do nas: 
allegro@onlineworld.pl 

Odwiedź nas: 
www.onlineworld.pl 

 

DANE ADRESOWE: 

Imię i nazwisko Telefon kontaktowy 

Ulica, numer domu, numer lokalu 

Kod pocztowy, miejscowość e-mail 

 

JEŚLI CHCESZ ZWRÓCIĆ TOWAR: 

1 
Wypełnij DANE OSOBOWE na górze strony oraz 
poniższy formularz OŚWIADCZENIE O 
ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA 
ODLEGŁOŚĆ 

2 
Zapakuj bezpiecznie towar, DOŁĄCZ DO 
PACZKI TEN FORMULARZ ORAZ 
PARAGON 

3 
Prześlij paczkę na adres: 
Online World 
Wschodnia 10E 
82-500 Kwidzyn 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPENIU OD UMOWY ZAWARTEWJ NA ODLEGŁOŚĆ 
Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy zawartej na odległość. 

data dostawy / odbioru: nr i data paragonu: 

nr zamówienia ze sklepu (jeżeli dotyczy) login allegro (jeżeli dotyczy) 

nazwa / symbol towaru, ilość sztuk: 

Chcę otrzymać zwrot środków zgodnie z poniższymi danymi: 

nr rachunku bankowego: 

 
JEŚLI CHCESZ ZAREKLAMOWAĆ TOWAR: 

1 
Wypełnij DANE OSOBOWE na górze strony 
oraz poniższy formularz ZGŁOSZENIE 
REKLAMACJI 

2 
Zapakuj bezpiecznie towar, DOŁĄCZ DO 
PACZKI TEN FORMULARZ ORAZ KOPIĘ 
DOWODU ZAKUPU 

3 
Prześlij paczkę na adres: 
Online World 
Wschodnia 10E 
82-500 Kwidzyn 

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI 

data dostawy / odbioru: nr i data paragonu/faktury: 

nazwa / symbol towaru, ilość sztuk: login allegro / nr zamówienia: 

dokładny opis usterki: 

data podpis  

ZASADY ZWROTÓW: 



 

Zadzwoń do nas: 
+48-690-586-556 

Napisz do nas: 
allegro@onlineworld.pl 

Odwiedź nas: 
www.onlineworld.pl 

 

Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy kupna w terminie do 14 dni od dnia odebrania przesyłki bez podania przyczyny zwrotu. W tym wypadku prosimy 

o przesłanie takiej informacji: 

1.    Mailowo: allegro@onlineworld.pl, 

lub 

2.    Pisemnie: Online World, Wschodnia 10E, 82-500 Kwidzyn. 

By ułatwić zwrot towaru prosimy o załączenia wypełnionego formularzu zwrotu do przesyłki. 

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy płatność nie później niż 14 dni od dnia dokonanego zwrotu. Zwrot wpłaty dokonywany jest: przelewem bankowym 

na konto wskazane w formularzu zwrotu. Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to 

konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru (fizyczne ślady użytkowania). 

Jesteśmy zobowiązani do dostarczenia towaru wolnego od wad. Jeśli jednak otrzymają Państwo  rzecz wadliwą, niezwłocznie po zgłoszeniu tego faktu wymieniamy 

go na nowy. 

W przypadku Zamówienia składanego przez przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

(Dz.U.2010.220.1447 z późn. zm.) zamawiającego i nabywającego Towar w związku z zarobkową działalnością gospodarczą lub zawodową prawa zwrotu 

konsumenckiego nie obowiązują. 

 

ZASADY WYMIANY PRODUKTU NA INNY: 

Jeżeli zwracany towar chcesz wymienić na inny model z naszej oferty zakreśl odpowiednie miejsce na formularzu zwrotu i wpisz nazwę tego urządzenia, symbol 

lub numer oferty. Po dokonaniu zwrotu rozliczymy Twój zakup, a następnie prześlemy wybrane przez Ciebie urządzenie na wskazany w formularzu adres. W 

przypadku różnicy w cenie wymienianych urządzeń zwrócimy nadpłatę na Twoje konto lub prześlemy do Ciebie informację o konieczności dopłaty. 

 

ZASADY ZGŁOSZENIA REKLAMACJI: 

1. Jeżeli wystąpiły problemy z zakupionym urządzeniem skontaktuj się z nami mailowo allegro@onlineworld.pl lub telefonicznie 690-586-556 i przedstaw 
dokładnie problem. 

2. Następnie bezpiecznie zapakuj reklamowany produkt i dołącz do niego wypełniony formularz reklamacyjny. 

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji zwrócimy się do Ciebie o jej uzupełnienie we wskazanym 
zakresie. 

4. Rozpoznajemy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. 

5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. 

 

 

Jesteśmy uczciwą firmą i Ty jesteś dla nas najważniejszy, jeżeli po otrzymaniu towaru nie 
będziesz zadowolony z zakupu – skontaktuj się z nami, a postaramy się rozwiązać sytuację 

w miłej atmosferze i doradzimy najlepszy dla Ciebie zakup. 


