
Prawo odstąpienie od umowy

 
1. Konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej 

działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla 
tej osoby charakteru zawodowego (wynikającego w szczególności z przedmiotu 
wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie 
przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) może w 
terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży odstąpić od umowy bez 
podania przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Towaru Klientowi 
lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy jednoznaczne 
oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu 
odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta, przed upływem 
wskazanego terminu, pisma pocztą na adres wskazany w § 2 lub poprzez 
przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
wskazany w § 2.

4. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie informacji 
dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed 
upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Klient ma obowiązek zwrócić towar 
Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w 
którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania 
terminu wystarczy, jeśli Klient odeśle towar przed upływem 14-dniowego terminu na 
adres wskazany w § 2.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w 
terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwróci 
Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia 
towarów, jednak z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego 
przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób 
dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

7. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych 
sposobów płatności, jakich użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny 
sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w 
związku z tym zwrotem.

8. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta 
do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu 
odesłania Towaru, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem 
korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, 
cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Na podstawie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na 
odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w ww. artykule.


