



Adres do zwrotów


City Code Anna Grygier

ul. Winogrady 103


61-659 Poznań

Imię i nazwisko konsumenta


………………………………………………..


Adres konsumenta


………………………………………………..


OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA 
LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA 

Ja ……………………………………………..niżej podpisany/podpisana* informuję o odstąpieniu od 

umowy zakupu/sprzedaży*  następujących rzeczy 

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..


otrzymanych w dniu …………..…………………………………………………………………………..…


Jednocześnie oświadczam, że 


- akceptuję Warunki Wymiany i Zwrotów sklepu internetowego City Code Anna Grygier


- towar podlegający zwrotowi nie był przeze mnie używany. 


Środki za odesłany towar proszę zwrócić na poniższy numer konta bankowego


………………………………..…………………………………………………………………………………


……………………………………………………

Podpis konsumenta


City Code Anna Grygier ul. Winogrady 103, 61-659 Poznań, NIP: 9720827028, T: 694850606, WWW.citycode.pl, E: citycode@citycode.pl 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WARUNKI WYMIANY I ZWROTÓW 

SKLEPU ONLINE CITY CODE ANNA GRYGIER


Wymiana Produktu

1. Istnieje możliwość wymiany niewłaściwie dobranego rozmiaru Produktu na inny w czasie 14 dni 
od otrzymania Produktu.
2. O chęci dokonania wymiany Produktu należy poinformować Sprzedającego e-mailowo na adres 
citycode@citycode.pl oraz odesłać Produkt na swój koszt.
3. Nowy Produkt zostanie wysłany na koszt Sprzedającego pod uprzednio wskazany przez 
Kupującego adres.
4. Odsyłany Produkt nie może nosić żadnych śladów używania lub zniszczenia, koniecznie musi 
znajdować się w oryginalnym opakowaniu i zostać odesłany z paragonem lub fakturą. Produkt 
noszący ślady używania, zniszczenia lub znajdujący się w nieoryginalnym opakowaniu nie 
zostanie wymieniony. Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedającego o niewymienieniu 
Produktu mailowo, a Produkt odesłany na jego koszt.
5. Wymianie nie podlegają Produkty w której przedmiotem świadczenia jest rzecz 
nieprefabrykowana, wyprodukowana na specjalne zamówienia konsumenta według podanej przed 
niego specyfikacji lub służące zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb. Mowa tu o 
zamówieniach indywidualnych, spersonalizowanych oraz takich, które wymagały ingerencji w 
oryginalnie oferowany produkt.

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

1. Kupującemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży 
zawartej na odległość ze Sprzedającym w ciągu 14 dni od dnia wydania mu Produktu.
2. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć na piśmie lub drogą elektroniczną na adres 
citycode@citycode.pl oraz dołączyć formularz zwrotu do paczki zwrotnej. Brak w/w dokumentu 
zwrotu może spowodować brak możliwości zwrotu. Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko 
w przypadku chęci zwrotu towaru na adres: City Code Anna Grygier ul. Winogrady 103, 61-659 
Poznań. Nie odbieramy przesyłek pobraniowych.
3. Odsyłany Produkt nie może nosić żadnych śladów używania lub zniszczenia, koniecznie musi 
znajdować się w oryginalnym opakowaniu i zostać odesłany z paragonem lub fakturą. Wszelkie 
ślady używania, zniszczenia lub brak oryginalnego opakowania będą skutkować odmową przyjęcia 
zwrotu przez Sprzedającego. Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedającego o odmowie 
przyjęcia zwrotu mailowo, a Produkt odesłany na jego koszt.
4. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży, umowa taka jest uważana za 
niezawartą, a to co Strony świadczyły ulega niezwłocznemu zwrotowi, nie później niż w terminie 14 
dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu. Sprzedający poświadczy 
Kupującemu zwrot Produktu niezwłocznie po jego otrzymaniu.
5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zwrotu, Sprzedający zwróci Kupującemu całość 
zapłaconej Ceny na rachunek bankowy z którego nastąpiła wpłata. Sprzedawca nie jest 
zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6. W przypadku Użytkowników nie będących konsumentami, nie stosuje się postanowień o 
odstąpieniu od Umowy Sprzedaży wskazanych w niniejszym Regulaminie.
7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie 
przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz 
nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu 
jego zindywidualizowanych potrzeb. Mowa tu o zamówieniach indywidualnych, 
spersonalizowanych oraz takich, które wymagały ingerencji w oryginalnie oferowany produkt.
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