
 

Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego: ………………………………………………………………………….…………………….. 
Adres: ……………………………………………………………….………………………………………………………………………………….. 

 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami odstąpienia od umowy w trybie opisanym w Regulaminie Sklepu 
Internetowego Bolsa, w szczególności z warunkami oraz zasadami dokonywania zwrotu towaru. 
 
                                                                      Data i podpis klienta ..…………………………………………………………….. 
 

 

 

 

                   Dziękujemy za zakupy w e-sklepie! 
Bolsa! 

Bolsa, Pl 25-026 Wola 
Kopcowa/ gmina Masłów,  

ul. Świętokrzyska 136. 

Jeśli masz wątpliwości lub dodatkowe pytania, jesteśmy dostępni: biuro@bolsa.pl lub tel.:608-895-588 
 

OŚWIADCZENIE O ODSTĘPIENIU OD UMOWY 
 

Zwrot prosimy odesłać na adres: Bolsa, 25-026 Wola Kopcowa/ gmina Masłów, ul. Świętokrzyska 136 (magazyn). 

 Wypełnione oświadczenie prosimy dołączyć do zwrotu. 

Zwrotu środków pieniężnych dokonamy przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użyli Państwo przy dokonywaniu płatności 
za zamówienie. Jeśli płacili Państwo za zamówienie za pobraniem (płatność gotówką przy odbiorze), uprzejmie prosimy o podanie  numeru 
konta, na jaki mamy zwrócić środki pieniężne. Wypełnienie danych o rachunku znacznie ułatwi i przyspieszy procedurę zwrócenia 
pieniędzy. 

DANE O RACHUNKU BANKOWYM 

Informacje o rachunku bankowym, na który mają zostać zwrócone pieniądze w przypadku płatności za pobraniem (płatność gotówką przy 
odbiorze). 

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĘPSTWIE OD UMOWY: 
Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego Bolsa odstępuję od 
zawartej umowy sprzedaży określonej z poniższymi danymi: 
 
Nr zamówienia: ………………………………………………. Data zakupu: ………….………………………. 
 
Nazwa produktu/ Nr 
…………………………………………………………………………………………………………………..……. 
Nazwa produktu/  Nr 
…………………………………………………………………………………………….…………………………. 
Nazwa produktu/ Nr 
…………………………………………………………………………………………….…………………………. 
Nazwa produktu/ Nr 
………………………………………………………………………………………………..………………………. 
Nazwa produktu/ Nr 
………………………………………………………………………………………………..………………………. 
Nazwa produktu/ Nr 
………………………………………………………………………………………………..………………………. 
 

 

: 



 

Bank account owner (full name) …………………………….……………………………………………………………………….. 
Address:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
I declare that I have read the terms and conditions of withdrawal from the agreement, described in the Rules of the Bolsa 
Online Store, in particular with the conditions and principles for return of goods.  
 
                                                     Date & customer signature ……………..……………………………………………………… 

 

 

 

   

           Thank you for shopping at Bolsa Eshop! 

Send package to the  
address: Bolsa, Pl 25-026 

Wola Kopcowa/ gmina 
Masłów,  

ul. Świętokrzyska 136. 

  
If you have more questions, please contact us: biuro@bolsa.pl or +48 608 895-588 

 
 

Please send the return to the following address: Bolsa, Pl 25-026 Wola Kopcowa/ gmina Masłów, ul. Świętokrzyska 136 (warehouse). 

We will make a refund using the same method of payment that you used when making the payment for the order. If you have paid for the order on 
delivery (cash on delivery), we kindly ask you to provide us with the account number to which we should return the funds. Fil ling out the account 
details will significantly simplify and speed up the procedure of returning money. 

BANK ACCOUNT DETAILS 
 

In the case of cash on delivery (payment in cash on delivery) I agree to a refund of costs onto my account which is provided below:  

 

 

Product name / index: 

Product name / index: 

Product name / index: 

Product name / index: 

Product name / index: 

: 


