
POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(dotyczy Konsumenta/Przedsiębiorcy-Konsumenta) 

Każdy Klient będący Konsumentem/Przedsiębiorcą-Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w 
terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.   

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient uzyskał posiadanie 

rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować nas o swojej decyzji o 

odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane 
pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Poniżej podajemy nasze dane kontaktowe: 

…………………………………………………………… 

(imię i nazwisko, nazwa Sprzedawcy) 

……………………………………….. 

………………………………………… 

(adres Sprzedawcy) 

………………………………………… 

(adres e-mail Sprzedawcy) 

………………………………………… 

(fax Sprzedawcy) 

Klient ma prawo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby informacja dotyczącą wykonania 
przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy została wysłana przed upływem terminu do 

odstąpienia od umowy.  

Skutki odstąpienia od umowy zostały szczegółowo wskazane w Regulaminie. 

Klient powinien odesłać lub przekazać nam produkty niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni 

od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli 
produkt zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni. 

Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż 
było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

  

 



Załącznik nr 1 

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(dotyczy Konsumenta/Przedsiębiorcy-Konsumenta) 

UWAGA: formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy 

………………………., ………………………………. 

………………………………………… 

(imię i nazwisko Klienta) 

……………………………………….. 

………………………………………… 

(adres Klienta do korespondencji) 

………………………………………… 

(numer telefonu do kontaktu) 

Pan/Pani* …………………………………………… 

…………………………………………………………… 

(imię i nazwisko, nazwa Sprzedawcy) 

……………………………………….. 

………………………………………… 

(adres Sprzedawcy) 

………………………………………… , 

(adres e-mail Sprzedawcy) 

………………………………………… 

(fax Sprzedawcy) 

  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ 

  

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży na odległość, zawartej w dniu 

………………………………………… i dotyczącej zakupu następującego towaru: 

• ………………………………………………………………………………… za cenę 
………………………………………………., 

• ………………………………………………………………………………… za cenę 
………………………………………………., 

Dostawa towaru nastąpiła w dniu ………………………………………………….. 

W związku z powyższym, oświadczam, że dokonam zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w 

terminie czternastu dni. 

Poniżej wskazuję dane do zwrotu ceny towaru, który powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w 
terminie czternastu dni. 

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

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

 (imię, nazwisko i podpis Klienta) 


