
PRAWO ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

1. Klient, będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej 
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, 
może od niej odstąpić, bez podania przyczyny:
a) w odniesieniu do zakupu towarów przecenionych – objętych jakiegokolwiek
rodzaju promocją lub przeceną – w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w 
którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż 
przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy. 
b) w odniesieniu do zakupu wszelkich innych towarów – nieobjętych promocją
lub przeceną - w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym wszedł w 
posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana 
przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy. 

2.  Po upływie terminów, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, prawo do 
Odstąpienia bez podania przyczyny wygasa. 

3. Wykonanie przez Klienta uprawnienia do odstąpienia od umowy w 
zakreślonym w pkt. 1 terminie, otwiera termin 14 (czternastu) dni na zwrot 
towaru. 

4. W celu Odstąpienia Klient musi poinformować Sprzedawcę w drodze 
jednoznacznego oświadczenia o Odstąpieniu w terminie 14 dni od dnia objęcia
Produktu w posiadanie, wysłanego pocztą elektroniczną na adres: 
ekowiktor@gmail.com 

5. Niezwłocznie - to jest możliwie najszybciej, mając na względzie okoliczności 
miejsca i czasu - po otrzymaniu formularza odstąpienia (stanowiącego 
załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu) od umowy lub innego, 
jednoznacznego oświadczenia o Odstąpieniu, Sprzedawca dokonuje 
potwierdzenia jego otrzymania na trwałym nośniku, na przykład pocztą 
elektroniczną. 

6. W przypadku Odstąpienia Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane 
płatności, w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym 
Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o decyzji w sprawie 
wykonania prawa Odstąpienia.

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania 
rzeczy. Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z 
korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia 
charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

8. Zwracając uzyskane świadczenie w postaci zamówionego towaru, Klient jest 
proszony o odesłanie lub przekazanie rzeczy wraz z dowodem zakupu np. 
paragonem, fakturą VAT lub innym dowodem zawarcia transakcji (np. 
potwierdzenia płatności kartą czy wyciągu z konta) oraz oświadczeniem o 
odstąpieniu, na adres Sprzedawcy: Ekowiktor Żeromskiego 1 57-200 
Ząbkowice Śląskie z dopiskiem „ZWROT" na kopercie, nie później niż 14 
(czternaście) dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o Odstąpieniu.

9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu (odesłania/przekazania/opakowania)
rzeczy, z tym, że w przypadku, gdy zwrot został zostawiony w Punkcie 



Odbioru Klient nie ponosi żadnych kosztów. W szczególności Klient proszony 
jest o zastosowanie takiego sposobu opakowania zwracanych rzeczy, które 
pozwolą na zabezpieczenie przesyłki w sposób odpowiadajmy jej rodzajowi - 
na przykład przeciw uszkodzeniom w trakcie transportu. 

10.W przypadku skorzystania przez Klienta z Ustawowego prawa odstąpienia, 
Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące 
wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do 
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Odpowiedzialność 
Klienta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia 
Produktu do sprzedaży jako Produktu pełnowartościowego, koszty ponownego
umieszczenia na Produkcie metek i elementów zabezpieczających, a także 
koszty przywrócenia Produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne 
wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, w tym koszty 
badania Produktu przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w 
wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania 
przez Klienta z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do 
stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania). 


