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REGULAMIN ZAKUPU TOWARÓW  

W PUNKCIE SPRZEDAŻY AN-BR SP. Z O.O. PREZENTOWANYCH  

NA STRONIE SKLEPU ANABRU  

obowiązuje od dnia 01.07.2022r. 

 

1. Definicje 

1.1. Sprzedający – AN-BR Sp. z o.o. z siedzibą w Chyliczkach, ul. Wschodnia 27C, 05-500 Piaseczno, 

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

0000969593 posiadającą NIP 123-151-23-44 Regon 521918743 posiadającą ważne zezwolenie 

na sprzedaż Produktów Alkoholowych w Puncie Sprzedaży; 

1.2. Punkt Sprzedaży – punkt sprzedaży prowadzony przez Sprzedającego w miejscowości 

Władysławów pod adresem ul. Żwirowa 53/55, 05-506 Władysławów tj. miejsce zawierania 

umów sprzedaży Towarów, z którego Klienci osobiście odbierają Towar oraz dla Klientów, 

którzy upoważniają do odbioru Towaru Dostawcę; 

1.3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów Towarów; 

1.4. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedającym umowę zakupu Towarów, której 

przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 

1.5. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą 

prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu 

działalność gospodarczą, która zawarła ze Sprzedającym umowę zakupu Towarów;  

1.6. Regulamin – niniejszy Regulamin Zakupu Towarów (Alkohole) w Punkcie Sprzedaży AN-BR Sp. 

z o.o. prezentowanych na Stronie Sklepu Anabru; 

1.7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia  

i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy zakupu Towaru lub Towarów, ustalenia 

terminu odbioru, ewentualnie zawarcia umowy dostawy; 

1.8. Dostawca – ANABRU sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie przy ul. Żwirowej 53/55, 05-506 

Władysławów wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000840617, 

REGON: 386043094, NIP: 1231467968; 

1.9. Sklep ANABRU – sklep internetowy, prowadzony przez Dostawcę pod adresem internetowym 

www.anabru.pl; 

1.10. Stronia Sklepu Anabru – strona internetowa sklepu internetowego prowadzonego przez 

Dostawcę pod adresem internetowym www.anabru.pl; 

1.11. Konto - konto klienta w Sklepie ANABRU; 

1.12. Formularz rejestracji - formularz umożliwiający utworzenie Konta znajdujący się na Stronie 

Sklepu Anabru; 

1.13. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie Anabru umożliwiający 

złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie 

warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu odbioru lub dostawy i płatności; 

1.14. Koszyk – element oprogramowania Sklepu ANABRU, w którym widoczne są wybrane przez 

Klienta Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych 

Zamówienia; 

1.15. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów zawarta między Klientem a Sprzedającym;  

1.16. Umowa Dostawy - umowa między Klientem a Dostawcą związana z dostawą Towarów; 

1.17. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego 

systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu Anabru), bez jednoczesnej fizycznej 

obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków 

porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie; 
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1.18. Towar – dostępna w Punkcie Sprzedaży rzecz ruchoma zaprezentowanym w Sklepie Anabru 

będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a AN-BR Sp. z o.o. poprzez zakup  

w Punkcie Sprzedaży, który Klient może odebrać osobiście w Punkcie Sprzedaży lub skorzystać 

z dostawy.  

 

2. Postanowienia Ogólne 

2.1. Regulamin określa warunki sprzedaży Towarów przez Sprzedającego,  odbioru Towarów  

w Punkcie Sprzedaży lub dostawy Towarów prezentowanych na Stronie Sklepu Anabru. 

2.2. Oferta skierowana jest wyłącznie do osób pełnoletnich posiadających pełną zdolność  

do czynności prawnych, osoby prawne oraz inne jednostki prawne posiadające zdolność  

do czynności prawnych.  

2.3. Na podstawie Regulaminu możliwy jest zakup Towarów. 

2.4. Sprzedaż Towarów prowadzona jest w Punkcie Sprzedaży.  

2.5. Sprzedaż prowadzona jest także, za pośrednictwem funkcjonalności Sklepu ANABRU. Sklep 

ANABRU prowadzi działalność za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.anabru.pl. 

Witryna jest własnością ANABRU. Warunki korzystania ze Sklepu określa Regulamin Sklepu 

Internetowego ANABRU dostępny na stronie www.anabru.pl. 

2.6. Warunki dostawy Towarów określone są w Regulaminie Sklepu Internetowego ANABRU. 

 

3. Strony Umowa Sprzedaży 

3.1 Oferta skierowana jest wyłącznie do osób pełnoletnich posiadających pełną zdolność  

do czynności prawnych, osoby prawne oraz inne jednostki prawne posiadające zdolność  

do czynności prawnych.  

3.2 Umowa Sprzedaży Towarów zawierana jest ze Sprzedającym. 

3.1. Miejscem zawierania umów sprzedaży Towarów jest Punkt Sprzedaży. 

3.2. Sprzedający posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych  

do spożycia poza miejscem sprzedaży: 

3.2.1. dotyczące napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości 

alkoholu nr I-7/C-7/2022 z dnia 20.06.2022 r. wydane przez Wójta Gminy 

Lesznowola; 

3.2.2. dotyczące napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% zawartości 

alkoholu (z wyjątkiem piwa) nr I-6/B-6/2022 z dnia 20.06.2022 r. wydane przez 

Wójta Gminy Lesznowola; 

3.2.3. dotyczące napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu 

oraz na piwo nr I-7/A-7/2022 z dnia 20.06.2022r. wydane przez Wójta Gminy 

Lesznowola. 

 

4. Zamówienie 

4.1. Zamówienia na zakup Towarów mogą być składane w Punkcie Sprzedaży lub za pośrednictwem 

Sklepu Anabru. 

4.2. Regulamin obejmuje zasady dokonywania zamówień na Towary bezpośrednio w Punkcie 

Sprzedaży oraz przy wykorzystaniu funkcjonalności Sklepu ANABRU. 

4.3. Składanie Zamówień na Towary przy wykorzystaniu funkcjonalności Sklepu ANABRU możliwe 

jest po założeniu Konta. 

4.4. W celu korzystania z pełnej oferty Sklepu ANABRU należy dokonać rejestracji konta Klienta za 

pośrednictwem witryny anabru.pl zgodnie z Regulaminem Sklepu ANABRU. 

4.5. Przed złożeniem Zamówienia Klient powinien dokładnie zapoznać się z treścią Regulaminu, 

Regulaminu Sklepu ANABRU dostępnego na stronie internetowej www.anabru.pl oraz złożyć 

oświadczenie, że akceptuje jego treść. 

http://www.anabru.pl/
http://www.anabru.pl/
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4.6. Wszystkie umowy sprzedaży zawierane na postawie zamówień na Towary składane przy 

wykorzystaniu funkcjonalności Sklepu ANABRU są zawierane i realizowane w należącym do 

Sprzedającego Punkcie Sprzedaży. 

4.7. Informacje handlowe dotyczące Towarów zamieszczone w Sklepie ANABRU nie stanowią oferty 

handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania 

ofert. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta według zaproszenia do jej zawarcia, które było 

aktualne w chwili ukończenia procesu złożenia Zamówienia. 

4.8. Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia,  

że Klient bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego Towaru przez osobę 

pełnoletnią. Złożenie Zamówienia jest również tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest 

osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz, że nie dokonuje zakupu 

alkoholu celem dalszej odsprzedaży. 

4.9. W przypadku wątpliwości co do poprawności podanych przez Klienta danych, Sprzedający może 

dokonać ich weryfikacji kontaktując się telefonicznie z Klientem.  

4.10. Sprzedający zastrzega sobie możliwość limitowania sprzedaży dla Klienta. O ewentualnych 

limitach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania Zamówienia. 

4.11. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia, jeśli:  

4.11.1. Klient narusza zasady Regulaminu; 

4.11.2. okoliczności wskazują, iż Klient jest nietrzeźwy; 

4.11.3. zamówienia nie udało się potwierdzić;  

4.11.4. zamówienie nie może zostać zrealizowane z przyczyn logistycznych. 

 

5. Ceny i Płatności 

5.1. Ceny podane w Sklepie Anabru są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają 

podatek VAT). 

5.2. Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów przesyłki, która to usługa jest świadczona na życzenie 

Klienta przez Dostawcę. 

5.3. Płatności za zakupy i usługi Klient dokonuje w procesie akceptacji Zamówienia w Sklepie Anabru 

lub osobiście przy odbiorze w Punkcie Sprzedaży.  

 

6. Odbiór i dostawa Towarów 

6.1. Odbiór zamówionego Towaru przez Klienta nastąpi w Punkcie Sprzedaży lub za pośrednictwem 

Dostawcy.  

6.2. Klient może odebrać Towar osobiście w dni robocze w godzinach od 8:00-16:00 lub za 

pośrednictwem Dostawcy tj. .Klient może skorzystać z usług Dostawcy  współpracującego ze 

Sprzedającym, który odbierze zamówiony Towar od Sprzedającego i dostarczy go do 

wskazanego przez Klienta w treści Zamówienia miejsca dostawy. Potwierdzenie gotowości 

Towaru do odbioru z Punktu Sprzedaży będzie przesyłane Klientowi na wskazany przez niego 

podczas składania Zamówienia adres e–mail. Jeżeli Klient upoważnił Dostawcę do odbioru 

Towarów w jego imieniu, to informacja o gotowości Towaru do odbioru zostanie przekazana 

Dostawcy. Warunkiem dokonania odbioru jest pisemne potwierdzenie odbioru Towaru. 

Sprzedający zastrzega, że Towar nie będzie wydany osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej. 

Sprzedający uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar. 

6.3. W przypadku dostawy Towaru za pośrednictwem Dostawcy wydanie Towaru Klientowi 

następuje w momencie wydania przez Sprzedającego zamówionych Towarów 

przedstawicielowi Dostawcy. 

6.4. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedającego o przekazaniu zamówionych 

Towarów na adres e-mail podany w Zamówieniu. 
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6.5. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży jest dołączany do przesyłki odbieranej ze 

Sklepu Anabru i dostarczany na wskazany przez Klienta adres dostawy. 

6.6. Przy odbiorze przesyłki należy w obecności Dostawcy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo 

uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią Zamówienia  

i dołączonego dowodu sprzedaży. 

6.7. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia, dowodu sprzedaży 

lub jeżeli Towar uległ uszkodzeniu, Klient powinien sporządzić protokół szkody zgodnie  

z procedurą stosowaną przez Dostawcę. Sporządzenie protokołu szkody nie jest warunkiem 

rozpatrzenia reklamacji, ma na celu jedynie usprawnienie procesu jej rozpatrzenia. 

6.8. Sprzedawca zastrzega, iż zamówione Towary nie zostaną wydane osobom nietrzeźwym lub 

niepełnoletnim. W takim przypadku Sprzedający złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy  

i zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne. Sprzedający uprawniony jest do sprawdzenia 

pełnoletności osoby odbierającej Towar. 

 

7. Odstąpienie od umowy 

7.1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na 

odległość bez podania przyczyn poprzez złożenie Sprzedającemu oświadczenia w terminie 14 

dni od dnia dostawy Towaru. 

7.2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć przy użyciu formularza, którego treść 

stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu na adres email: bok@an-br.pl korespondencyjnie na 

adres Sprzedającego lub w siedzibie Sprzedającego.  

7.3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu 

Konsumentem w wypadkach: 

7.3.1. Towarów ulegających szybkiemu zepsuciu lub posiadający krótki termin 

przydatności do użycia;  

7.3.2. Towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu 

opakowania nie można zwrócić ́ze względu na ochronę ̨zdrowia lub ze względów 

higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

7.3.3. przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona 

przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po 

upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi 

Sprzedający nie ma kontroli. 

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient będący Konsumentem zobowiązany jest zwrócić 

podlegające zwrotowi Towary w stanie nie zmienionym, w szczególności nie powinien z nich 

korzystać w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech  

i funkcjonalności. W przeciwnym razie Konsument będzie ponosił odpowiedzialności za 

zmniejszenie ich wartości. Zwrot Towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres 

Sprzedającego, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego 

zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy dostarczenie 

lub odesłanie Towarów przed jego upływem. 

7.5. Klient będący Konsumentem ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towarów do 

Sprzedającego tj. w szczególności koszt odesłania. 

7.6. Sprzedający niezwłocznie nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Klienta będącego 

konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od umowy w całości lub w części, zwróci Klientowi 

dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary. 

7.7. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności za zwrócone Towary do chwili dokonania 

przez Klienta będącego Konsumentem zwrotu Towarów, których dotyczy odstąpienie od 

umowy, lub dostarczenia przez niego potwierdzenia, że Towary te odesłał. 

7.8. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. 
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7.9. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Konsumenta wynikających  

z odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu niezgodności Towaru z umową. 

7.10. Postanowienia dotyczące Klienta będącego konsumentem zawarte w paragrafie stosuje się 

bezpośrednio do przedsiębiorcy-konsumenta (stosownie do art. 38 a ustawy z dnia 30 maja 

2014 r. o prawach konsumenta). 

7.11. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym 

paragrafie nie przysługuje Klientowi nie będącemu konsumentem lub przedsiębiorcą-

konsumentem. 

7.12. Jeżeli Towary zostały odebrane ze Sklepu i dostarczone Konsumentowi przez Dostawcę a 

Konsument odstąpił od umowy najpóźniej w chwili dostarczenia mu Towarów przez Dostawcę 

Konsument może przekazać zwrócone Towary przedstawicielowi Dostawcy. 

 

8. Reklamacje i zwroty 

8.1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową, Klient ma prawo do reklamacji  

w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest 

Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi. 

8.2. Klient: 

8.2.1. powinien powiadomić Sprzedającego o niezgodności Towaru i odmówić przyjęcia 

produktów, których nie zamawiał; 

8.2.2. w przypadku uszkodzenia Towaru w czasie transportu lub dostarczenia artykułu 

z wadą zobowiązany jest skontaktować się ze Sprzedającym, a po jego akceptacji 

odesłać wadliwy Towar i żądać zwrotu ceny; 

8.2.3. w razie niezgodności Towaru z umową, ma prawo żądać wymiany Towaru albo 

obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy. 

8.3. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej przekazania do 

Sprzedającego drogą mailową na adres mailowy lub pisemnie na adres Sprzedającego. Pisemna 

informacja o sposobie rozpoznania reklamacji zostanie wysłana na adres email bądź adres 

zamieszkania Klienta. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne 

rozpatrzenie reklamacji. 

8.4. Sprzedający zwróci Klientowi należną kwotę za odesłany lub reklamowany Towar w ciągu 7 dni, 

licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na rachunek bankowy wskazany przez 

Klienta. 

8.5. Sprzedający nie przyjmuje żadnych zwrotów przesyłanych za pobraniem. 

8.6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakość Towarów, jeżeli jakość ta uległa 

pogorszeniu po dostarczeniu do Klienta. 

 

9. Dane kontaktowe 

9.1. Adres Punktu Sprzedaży Sprzedającego: ul. Żwirowa 53/55, 05-506 Władysławów 

9.2. Adres e-mail Sprzedającego: bok@an-br.pl 

9.3. Numer telefonu Sprzedającego: +48 534 860 686 

9.4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedającym za pomocą adresów i numerów telefonów 

podanych powyżej. Kontakt telefoniczny ze Sprzedającym możliwy jest w dni robocze  

w godzinach 8:00 do 16:00. 

 

10. Dane osobowe 

10.1. Sprzedający jest współadministratorem danych osobowych Klienta przekazanych przy 

zawieraniu Umowy Sprzedaży (w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres 

dostawy) w rozumieniu art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
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uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (RODO). Zasady 

przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności dostępnej na Stronie 

Sklepu Anabru pod adresem www.anabru.pl. 

 

11. Postanowienia końcowe 

11.1. Umowy zawierane są w języku polskim. 

11.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to 

jest m.in: zmiany warunków technicznych, zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów 

płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień 

niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedający poinformuje Klienta z co najmniej  

14 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku jakiejkolwiek zmiany Regulaminu zarejestrowani 

klienci mają prawo w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu 

zrezygnować ze świadczonych usług. 

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy  

o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie 

danych osobowych.  

11.4. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 

2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany 

rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR  

w sporach konsumenckich), Sprzedający informuje, że pod adresem 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ jest dostępna internetowa platforma rozstrzygania 

sporów drogą elektroniczną ODR (ang. online dispute resolution), stanowiąca punkt dostępu 

dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych 

ww. rozporządzeniem. Platforma ODR służy do pozasądowego rozwiązywania sporów. 

11.5. Sprzedający nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (pozasądowych 

sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń) dotyczących umów zawieranych 

w ramach sklepu internetowego i nie zobowiązuje się do korzystania z pozasądowego 

rozwiązywania takich sporów z Konsumentami, chyba że taki obowiązek wynika z bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa. Sprzedający informuje, że nie zobowiązuje się do korzystania 

z powyższej platformy ODR w związku z umowami zawieranymi w ramach sklepu 

internetowego, chyba że taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów 

prawa. 

11.6. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zbadania opinii Klienta o przeprowadzonej transakcji 

poprzez przesłanie Klientowi na wskazany w zamówieniu adres e-mail zaproszenia do 

wypełnienia ankiety (Klient nie jest zobowiązany do wypełnienia jej) oraz poprzez kontakt 

telefoniczny. 

11.7. Sprzedający nie wyraża zgody na odpłatną odsprzedaż przez Klienta nabywanych Towarów 

konsumentom w ramach działalności gospodarczej Klienta. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Zakupu Towarów (Alkohole) w Punkcie Sprzedaży AN-BR Sp. z o.o. 
prezentowanych na Stronie Sklepu Anabru 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 

AN-BR sp. z o.o.  
ul. Żwirowa 53/55,  

05-506 Władysławów  
telefon: +48 534 860 686   

e-mail: bok@an-br.pl  
 

………………………………………………………… 

Miejscowość i data 

 

Numer zamówienia internetowego: ………………………………………………………………..….…… 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………….…… 

Numer telefonu: ………………………………………………………………………………………………………. 

Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………….... 

 

OŚWIADCZENIE 

 o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta odstępuję od umowy 
sprzedaży następujących rzeczy (produktów i towarów): 

 

Lp. Marka produktu / towaru Opis produktu / towaru Ilość sztuk 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

 

        ………………………………………. 

          Podpis Konsumenta 

 


