
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. 

U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr (nr zamówienia) ……….……………………………...........  

zawartej dnia…............................... dotyczącej zakupu towaru/usługi 

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

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

Proszę o zwrot kwoty:……………………………(słownie:……………………………………………..…………………) 

................................... 

podpis Klienta 

 

 Informujemy, że zgodnie  z  art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) 

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni 

odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 

art. 34 ust. 2 i art. 35. 

 Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje 

rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub 

wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. 

 Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 

 W przypadku odstąpienia od Umowy przez Kupującego Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu wszystkich 

płatności otrzymanych od Kupującego, w tym kosztów najtańszego sposobu dostarczenia rzeczy na adres dostawy 

wskazany w Zamówieniu, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym 

Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykorzystaniu prawa do odstąpienia od Umowy oraz 

otrzymał zwrot Produktów objętych Zamówieniem. Sprzedający dokona zwrotu przy użyciu takiej metody 

płatności, jaka zostanie wskazana  przez Kupującego  w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy. Kupujący nie 

poniesie żadnych opłat w związku z wybraną metodą zwrotu płatności 

 Konsument ponosi koszty odesłania rzeczy do sklepu. Oświadczenie można złożyć na załączonym formularzu. 

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym, skanem lub elektroniczną pocztą  

e-mail przed jego upływem.  

 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w 

sposób, wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot może nie 

zostać uznany jeśli produkt nosi ślady użytkowania, został użyty bądź oryginalne opakowanie zostało uszkodzone 

przez konsumenta. 


