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FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY – WZÓR 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

 

Niniejszym informuję, że odstępuję od usługi sprzedaży towaru znajdującego się w asortymencie 

sklepu znajdującego się pod adresem: www.bboptic.com 

 

Imię i nazwisko:…………………………………………………….. 

Data zawarcia transakcji:………………………………………........ 

Numer zamówienia:………………………………………………… 

(proszę podać numer zamówienia) 

Model oprawek:……………………………………………………... 

(proszę wpisać numery wszystkich zamówionych produktów) 

Data i podpis konsumenta 

...................................... 

POUCZENIE 
1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą poprzez zakup 

w sklepie internetowym znajdujący się pod adresem www.bboptic.com, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni. Prawo do odstąpienia od 

umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i 

wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten 

wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik 

i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy. 

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w 

drodze jednoznacznego oświadczenia (złożonego na piśmie: przesłanym pocztą na adres Sprzedawcy, lub przesłanym na adres e-mail 

kontakt@bboptic.com). 

3. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego pod adresem https://www.bboptic.com/formularz-

odstapienia-od-umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

4. Aby zachować termin odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa 

odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy. 

6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje lub przysługuje w części w odniesieniu do umów: 

A. których przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego 

zindywidualizowanych potrzeb, to jest w szczególności umów, których przedmiotem był zakup: 

a. szkieł wykonanych na indywidualne zlecenie Klienta lub zgodnie z danymi wskazanymi na recepcie  

b. zakupu oprawek wraz ze szkłami, o których mowa w ust. 5 lit. a. powyżej. 

- zwracany jest wyłącznie koszt oprawki, koszt szkieł wraz z obróbką ponosi Klient, wyjątek stanowić będą szkła STANDARD w grubości 

STANDARD w której zwrotowi podlega 90% wartości okularów. 

B. 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.7. Klient powinien 

odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o 

odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. 

8. Zwrot na terenie POLSKI jest bezpłatny. 

Administratorem danych jest Zakład Optyczny s.c. B. i W. Olejniczak, z siedzibą w Tomaszów Mazowiecki (97-200), przy ul. Krótka 7, NIP 

7732076437, REGON 590627561. 
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