
 
Pouczenie o odstąpieniu od umowy 

 
 

W przypadku umowy zawartej na odległość mają Państwo prawo od niej odstąpić w             
terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa             
po upływie 14 dni od dnia odbioru towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy,               
muszą Państwo poinformować sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze           
jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub e-mail), którego wzór           
znajduje się poniżej. 

W przypadku odstąpienia od umowy zostaną Państwu zwrócone wszystkie otrzymane od           
Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (wyjątek stanowi sytuacja, gdy dostawa            
zamówienia następowała na indywidualnych zasadach uzgodnionych między stronami),        
niezwłocznie, lecz nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali Państwo Sprzedawcę              
o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany na rachunek bankowy           
Zamawiającego. 

Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do             
czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi            
wcześniej. Towar winien zostać odesłany na wskazany przez sprzedawcę adres niezwłocznie, nie            
później niż 14 dni od dnia, w którym sklep został poinformowany o odstąpieniu od umowy.               
Termin jest zachowany, jeżeli Towar zostanie odesłany przed upływem 14 dni. 

 
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów: 

• o świadczenie usług, jeżeli zostały wykonane w pełni, za wyraźną zgodą Zamawiającego, 
• w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana        

według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu Jego zindywidualizowanych        
potrzeb, 

• w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym         
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę            
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po          
dostarczeniu, 

• w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na            
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, 

• w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy           
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało        
otwarte po dostarczeniu, 

• o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli            
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Zamawiającego, przed upływem          
terminu do odstąpienia od umowy. 

  
  
 
 


