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FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Ja/My ….............................................................niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym

odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy.......................................................................

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

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

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

Data zawarcia umowy/data odbioru rzeczy...........................................................................................

Imię i nazwisko konsumenta.................................................................................................................

Adres konsumenta.................................................................................................................................

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

        Numer konta, na który ma być zwrócona należność:

.............................................................................
Podpis konsumenta 

......................................................
Data



Witek Home sp. z o.o.
ul. Handlowców 12
32-085 Modlniczka
e-mail:zwroty@witekhome.pl

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez 
podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego termi-
nu wystarczy wysłanie wręczonego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, 
ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 
Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsię-
biorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba 
że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy 
przed jego upływem. Miejscem zwrotu rzeczy jest tożsame z miejscem jego siedziby.
3. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął ofertę, oferta 
przestaje wiązać.
4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej 
w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
5. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego 
sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, 
który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświad-
czenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatno-
ści, w tym koszty dostarczenia rzeczy (koszty pierwotnej dostawy produktu do Konsumenta). Przedsiębiorca 
dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że 
konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Je-
żeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem 
płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsu-
menta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Decyzja co do sposobu, w jaki rzecz zostanie 
odesłana, zależy od konsumenta. Ponosi on jednak ryzyko wyboru podmiotu, z którego pomocą dokona ode-
słania rzeczy. Powinien wybrać taki sposób, aby rzecz dotarła w stanie niezniszczonym.
8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia ofe-
rowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego 
dodatkowych kosztów.
9. Termin czternastodniowym, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym 
Konsument objął Produkt w posiadanie.
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy 
Sprzedaży w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według spe-
cyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem 
świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie moż-
na zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte 
po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój 
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, a także innych umów o których mowa w art. 38 
ustawy o prawach konsumenta.
11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), 
w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


