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Oświadczenie o odstąpieniu od umowy 

zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja………………….……………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży zakupionego 

towaru na odległość:  Działając na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach 

konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827), niniejszym odstępuję od umowy którą zawarłem/zawarłam ze 

Sprzedającym. Do niniejszego oświadczenia załączam potwierdzenie transakcji (paragon, rachunek, 

fakturę VAT, potwierdzenie transakcji ). Zobowiązuję się do niezwłocznego zwrotu dostarczonych 

towarów, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia niniejszego oświadczenia. Zobowiązuję się 

zwrócić dostarczone towary w stanie niepogorszonym ponad zmiany, będące wynikiem korzystania z 

towarów w sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów, ale tylko 

tak jakbym robił to w sklepie stacjonarnym – pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej z 

tego tytułu (konsument oświadcza o zwrocie towaru w stanie fabrycznie nowym, tak by sprzedawca 

przywracając towar do pierwotnej postaci nie musiał wymieniać elementów urządzenia na własny 

koszt. W przeciwnym razie koszt danych elementów ponosi konsument).

Proszę o zwrot płatności na mój rachunek bankowy: 

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

*DODATKOWE INFORMACJE

Konsument powinien zwrócić towar w stanie pozwalającym na jego ponowną sprzedaż. Jeśli z winy 

konsumenta nie jest to możliwe, to kupujący zostanie obciążony tymi kosztami.  Konsument może 

bowiem używać produktu w sposób „niezbędny do stwierdzenia jej charakteru, cech i 

funkcjonowania”. Chodzi tu o czynności, jakich kupujący dokonałby także podczas rozważania 

zakupu w sklepie stacjonarnym. Jeśli więc podczas zakupu robota sprzątającego konsument może 

wyjąć go z opakowania, podłączyć do prądu czy zapoznać się z funkcjami – to mógłby zrobić także w 

sklepie stacjonarnym. Nie może już jednak np. wykonać cyklu sprzątania i ocenić, jak dobrze robot 

odkurza czy mopuje.

Stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania jest czymś innym niż weryfikacja, czy rzecz jest 

pozbawiona wad. W takim przypadku konsument ma odpowiednie prawa, które pozwolą mu na 

naprawienie rzeczy. 
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