
Prawo odstąpienia od umowy: 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) 

Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do 

odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych 

od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed 

upływem terminu. 

2.  Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, drogą elektroniczną na 

adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia osobiście Sprzedawcy. Wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 1 . 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi, nie później niż 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie 

dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych 

kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż 

najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. 

4. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym 

Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował 

Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.  

5. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z 

niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania 

Produktu. 

6. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem . 

7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów: 

a) świadczenie Usług Dodatkowych, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni Usługę 

Dodatkową, za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem 

świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od 

umowy; 

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi 

Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do 

odstąpienia od Umowy sprzedaży; 

c) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany 

według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych 

potrzeb; 

d) w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający 

krótki termin przydatności do użycia; 

e) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym 

opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę 

zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 



f) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój 

charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

g) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu 

dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne 

usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części 

zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy 

sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 

h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy 

komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało 

otwarte po dostarczeniu; 

i) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli 

spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu 

do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa 

odstąpienia od umowy. 

 


