
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY – załącznik nr 1 do regulaminu 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

 
PH GEMAX 
Grzegorz Zieliński 
Ul. Zgorzelecka 19 
59-700 Bolesławiec Polska / Poland 
info@bowlfun.eu   tel: +48 75 7326565 
 
Ja ……………………………………………………  
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: 
 

1. …………………………………………………………………………………. 
 

2. …………………………………………………………………………………. 
 
Zgodnie z zamówieniem nr: ………………………………………….. 
 
Data zawarcia umowy: ……………………………………………….. 
 
Data odbioru: ………………………………………………………… 
 
Imię i nazwisko konsumenta: ………………………………………….. 
 
Adres konsumenta: ……………………………………………………. 
 
 
Podpis konsumenta:       Data odstąpienia: ………………… 
 
Jednocześnie jestem świadomy, iż nie przysługuje mi prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach: 

1. O świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został 
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo 
odstąpienia od umowy; 

2. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje 
kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub 
służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do 
użycia; 

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu 
opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie 
zostało otwarte po dostarczeniu; 

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie 
połączone z innymi rzeczami; 

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy 
sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, 
nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 

8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub 
konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub 
dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od 
umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 

9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w 
zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 
11. zawartej w drodze aukcji publicznej; Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 827 
12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu 

samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub 
kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 

13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło 
się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez 
przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

 



Return Form- Appendix 1 to the Terms and Conditions 
(This form is only for customers who want to return items.) 

 

PH GEMAX 
Grzegorz Zielinski 
Zgorzelecka 19 
PL59700 Boleslawiec Poland 
info@bowlfun.eu +48757326565 
 

Name: 

I hereby declare that I want to return following items based on Terms and Conditions of the agreement I entered: 

1.  

2.  

 

Order Number:  ……………………………………. 

Date of placing order: …………………………………….. 

Date of receiving items: ……………………………………. 

Full name of customer: ……………………………………... 

Address:  ………………………………………………………………………………………….. 

 

Signature: …………………………..     Date of return: ………………………. 

 

At the same time I am aware that I can not return items in following cases: 

1. After the company have given the service to customer who agreed that this service will not grant him the right to rescind 
the contract. 

2. If the price is dependant on market fluctuations that are independent from the company, and if those fluctuations occur 
before rescind from contract. 

3. If customer orders personalised item to match his specified design or any other specified request. 
4. If the item has very short lifespan or its expiration date occurs very quickly. 
5. If the item has a seal that when it is broken can not be return due to hygienic reasons, if item was opened after it was 

received. 
6. If the items delivered based on its character can not be detached from other items. 
7. If the items are alcoholic beverages which price was agreed and delivery can take up to 30 days and which are prone to 

market fluctuations that can not be controlled by company. 
8. If consumer clearly demanded for the company to come and perform repair or conservation, if company offers other 

services than the one that consumer requested, or provides different items to the ones needed for repair or conservation, 
the right to rescind the contract is only valid to additional products or services. 

9. If items are considered as sound recordings, visual recordings or computer software in a sealed package that has been 
opened after delivery. 

10. If items are newspapers, journals or magazines with exceptions of agreement to deliver subscription. 
11. If item was purchased on public auction. 
12. If the service is renting property for purposes different that of accommodation, transportation, car rental, gastronomy, 

services related to leisure, entertainment, sporting or cultural events that has a pre specified date. 
13. Delivering digital content that is not saved on a corporeal carrier if the service was performed after a clear agreement 

from customer before the term to rescind from contract and after customer was informed about the lost of this right to 
rescind the contract. 

 


