
 
 
 

 

Siedziba: Adres korespondencyjny:  

 

B2Seeds. Sp. z  o.o. 

Bobrowiczki 1F 

76-100 Sławno 

B2Seeds. Sp. z  o.o. 

ul. Białostocka 4 

03-741 Warszawa 

 

NIP: 4990659006  REGON: 365132664 

Sąd Rejonowy w Koszalinie, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000631556   

Kapitał zakładowy w wysokości 500.000 zł 

 

 
 
 

..………………………………. 
miejscowość, dnia 

............................................................... 
imię, nazwisko Klienta 
 
................................................................ 
 
…………………………............................ 
adres zamieszkania 
 
............................................................... 
telefon kontaktowy 
 
............................................................... 
adres e-mail 

 
 

 
FORMULARZ ZWROTU 

 
 
Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta niniejszym 
oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów: 
  

NUMER ZAMÓWIENIA 

ZWRACANY TOWAR  
  

OPAKOWANIE 
  

ILOŚĆ 
 

PRZYCZYNA ZWROTU  
(pole wypełniane 
dobrowolnie)   

ZWROT NALEŻNOŚCI 

KWOTA ZWROTU (PLN) 
  

DANE DO PRZELEWU  
(nr rachunku, imię i nazwisko, 
adres)   

UWAGI 
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03-741 Warszawa 

 

NIP: 4990659006  REGON: 365132664 

Sąd Rejonowy w Koszalinie, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000631556   

Kapitał zakładowy w wysokości 500.000 zł 

 

 
 
Dodatkowe informacje: 
 
1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny 

w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z zamówionym przez Klienta towarem, 
wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży do sprzedawcy. 
Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.  Do zachowania tego terminu 
wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 

2. Wypełniony formularz prosimy przesłać na: 
 
B2Seeds Sp. z o.o. 
ul. Białostocka 4 
03-741 Warszawa 
Z dopiskiem: zwrot 
 
lub  
 
E-mail: info@nasiona-agro.pl 
 
3. Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, w razie 

odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.  
 

4. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia,  
w którym Klient przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów. Klient 
proszony jest o wysłanie zwracanego towaru wraz z dowodem zakupu na adres:  

 
magazyn B2Seeds Sp. z o.o.  
ul. Chełmońskiego 53 
76-100 Sławno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………….…………………… 
data i podpis Klienta 

 
 

 


