
Poniższy formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od 
umowy. TREFL Spółka Akcyjna z siedzibą w 81-731 Sopot, ul. Plac Dwóch Miast 1, adres 
do korespondencji: ul. Kontenerowa 25, 81-155 Gdynia, wpisana jest do rejestru przed-
siębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk 
- Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000036560, NIP 
585-13-57-118, REGON 191928047, kapitał zakładowy 25.812.800 zł, wpłacony w całości.
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Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym 
odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)  

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
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Podpis konsumenta(-ów) Data



POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie 
rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie 
rzeczy lub w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż 
przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować TREFL Spółka Akcyjna z 
siedzibą w 81-731 Sopot, ul. Plac Dwóch Miast 1, wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gosp-
odarczy pod nr KRS 0000036560, NIP 585-13-57-118, REGON 191928047, kapitał zakładowy 25.812.800 zł, 
wpłacony w całości, adres poczty elektronicznej: trefl@trefl.com, adres do korespondencji: ul. Kontenero-
wa 25, 81-155 Gdynia o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświ-
adczenia wysłane pocztą  lub pocztą elektroniczną.
 
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 
Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne 
jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej trefl@trefl.com. Jeżeli 
skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania infor-
macji o odstąpieniu od umowy na pośrednictwem poczty elektronicznej).
 
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą 
wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpie-
nia od umowy.
 
Skutki odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa 
płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego 
przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez 
nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinfor-
mowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa 
użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym 
przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam 
dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: TREFL S.A. ul. Kontenerowa 25, 81 – 155 Gdynia, 
niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o 
odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem 
terminu 14 dni.
 
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest 
maksymalnie na kwotę około 13 PLN.
 
Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter 
nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta 
w chwili zawarcia umowy wówczas odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt.
 
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wa�ości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny 
niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


