
…………………………., …………………….. 

          Miejscowość                 data 

 

AV.Net Sieci Audiowizualne Sp. z o.o. 

Ul. Ostrobramska 104/38 

04-118 Warszawa 

https://sklep.hcx.com.pl  

e-mail: sklep@hcx.com.pl  

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

 

Nr zamówienia internetowego/nr faktury:  …………………………………………………………… 

Imię i Nazwisko konsumenta   …………………………………………………………… 

Ulica, nr domu/nr mieszkania:   …………………………………………………………… 

Kod pocztowy, miasto:    …………………………………………………………… 

Data zawarcia umowy   …………………………………………………………… 

 

Zgadzam się na zwrot płatności w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży za pośrednictwem 

rachunku bankowego numer: ………………………………………………………………………………………… 

 

Zgodnie z przysługującym mi prawem informuję o odstąpieniu od Umowy sprzedaży poniższych 

Produktów w Sklepie Internetowym https://sklep.hcx.com.pl 

 
L.p. 

 
Nazwa towaru 

 
Ilość sztuk 

 
Nr seryjny 

    

    

    

 

 

 

 

……………………………… 

Data i podpis Konsumenta 

https://sklep.hcx.com.pl/
mailto:sklep@hcx.com.pl


INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez 
podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia 
Towaru w posiadanie przez Klienta.  

2. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. 
Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na 
Stronie Internetowej sklep.hcx.com.pl  pod adresem: 
https://sklep.hcx.com.pl/public/assets/Strony_informacyjne/odstapienie_od_umowy_wzor_hcx.pdf.   

 

3. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez 
przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: AV.Net Sieci Audiowizualne Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 
104/38, 04-118 Warszawa lub na adres e-mail: sklep@hcx.com.pl.   

4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpienia 
od umowy.   

5. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Usługodawca zgodził się je ponieść 
lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał 
sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, 
Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych 
kosztów. 

6. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie 
niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi 
być dostarczony w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam 
produkt oraz akcesoria nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a 
towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu.  

7. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od 
dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na 
adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu 

8. Towar wraz z podpisanym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy należy odesłać na własny koszt na 
adres AV.Net Sieci Audiowizualne Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 104, 04-118 Warszawa. Sklep w ciągu 2 dni 
roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania, opisane w punkcie 30 
niniejszego regulaminu zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta 
listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w 
ciągu 5 dni roboczych, sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta. 

9. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem. 

10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w 
sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 
 

11. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. 
 

12. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, 
oferta przestaje wiązać 

 

mailto:sklep@hcx.com.pl

