
WARUNKI ODSTĄPIENIA PRZEZ KLIENTA OD UMOWY SPRZEDAŻY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta 
(Dz. U. poz. 827) dokonujący zakupu towaru Klient, który zawarł 
umowę na odległość, może od tej umowy odstąpić bez podania 
przyczyn, składając oświadczenie na piśmie w terminie do 14 dni 
od dnia wydania towaru.

2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży 
konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie 
fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym 
z działalnością zawodową lub gospodarczą.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi 
poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu 
od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia. 
Klient może, lecz nie musi skorzystać z wzoru oświadczenia 
znajdującego się poniżej. Oświadczenie z podpisem Klienta 
może zostać wysłane w postaci skanu drogą elektroniczną na adres 
zamowienia@naturalneherbatki.pl lub w oryginale pocztą na adres 
Sprzedającego.

4. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana 
za niezawartą. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, 
najlepiej wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu, 
albo oddzielnie – jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia 
wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do przesyłki 
ze zwracanym towarem powinien zostać dołączony oryginał 
podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, chyba 
że wcześniej takie oświadczenie zostało wysłane pocztą 
lub kurierem. Klient ponosi koszty transportu do Sprzedającego 
zwracanego towaru.

5. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie 
wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt 
oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów 
używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, 
niż tylko do celów jego sprawdzenia. Klient ponosi 
odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące 
wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny 
do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru 
wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona 
sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 5 
niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura 
korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta 

listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię 
faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, 
Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

7. W przypadku odstąpienia od umowy i spełnienia warunków 
w punkcie 6, Klient otrzymuje zwrot wszystkich płatności, 
w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych 
kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu 
dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia 
oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym 
przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający 
został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa 
odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedający 
dokonuje przy użyciu przelewu na konto wskazane przez Klienta.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje 
konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni 

usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został 
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, 
że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci 
prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku 
finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, 
i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia 
od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz 
nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji 
konsumenta lub służąca zaspokojeniu 
jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca 
szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności 
do użycia;

5) w której 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;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, 
które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają 
nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 

OŚWIADCZENIE KLIENTA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 
 

Dane Sprzedającego

 

Dane Klienta

 

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży zawartej dnia ………………..………………….………….r. według 

zamówienia nr ……………………..….………………………. dotyczącego następujących towarów:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data odbioru towarów ……………………………………..
 

Data ………………………………………      Czytelny podpis Klienta ………………………………….………………………

„Malwa” Tea Wojciech Fabisiak | 66-433 Lubiszyn, ul. Dworcowa 30 E
tel. kom. +48 887 710 710,  fax (+48) 95 7318 256 | kontakt@naturalneherbatki.pl

Imię i nazwisko Miejscowość

Adres zamieszkania Data oświadczenia

Adres e-mail Telefon

Nr konta do zwrotu należności

mailto:kontakt@naturalneherbatki.pl

