
INFORMACJE DOTYCZACE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTAPIENIA OD 
UMOWY 

WZÓR POUCZENIA O ODSTAPIENIU OD UMOWY 
 
Prawo odstąpienia od umowy 

Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania 

przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 

ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o 

odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze 

zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa 

dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie 

oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy. 

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. 

To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była 

konieczna w granicach zwykłego zarządu. 

Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy 

zwrócić na adres Usługodawcy. 

Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą 

Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i 

wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta 

ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie 

zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych 

przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, 

które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu 

zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych. 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to 

obowiązkowe by zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo 

informacje dotycząca wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed 

upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

Skutki odstąpienia od umowy 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od 

Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów 

wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły 

sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 

dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia 

od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, 

jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się 

Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo  żadnych opłat w związku 

z tym zwrotem.  


