
1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez 

ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów opisanych w punkcie 2, 6 i 8 poniżej, zgodnie 

z przepisami art. 27-38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Bieg 

terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia towaru w posiadanie 

przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Odstąpienie 

od umowy odbywa się poprzez złożenie oświadczenia przez Klienta. Do zachowania 

terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania zakupionych 

Produktów niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od 

umowy. W celu zagwarantowania jak najsprawniejszej obsługi naszych Klientów prosimy 

o dołączenie paragonu lub faktury VAT do zwracanych Produktów. Bezpośrednie koszty 

odesłania Produktów ponosi Klient. 

3. Zwracany Produkt winien zostać odesłany  na adres Serwisu w Warszawie. 

4. Prawo odstąpienia Klient może zrealizować poprzez przesłanie uzupełnionego formularza 

odstąpienia od umowy sprzedaży 

5. Pieniądze za zwrócone zamówienie Klient otrzyma niezwłocznie, nie później niż w 

przeciągu 14 dni od momentu otrzymania pisemnego odstąpienia od umowy, z tym, że 

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z 

powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, 

które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego 

sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu 

wskażę wyraźnie inny sposób zwrotu pieniędzy, który nie wiąże się dla Konsumenta z 

żadnymi kosztami. 

6. W przypadku poniesienia przez Klienta kosztów wysyłki towaru do Klienta, koszty te 

również podlegają zwrotowi z tym, że jeśli Konsument wybrał sposób dostarczenia 

towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez 

Sprzedawcę,  Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez 

niego dodatkowych kosztów. 

7. Produkt można także zwrócić osobiście w serwisie Sprzedawcy w Polsce. Do osobistego 

zwrotu także potrzebne jest oświadczenie o odstąpieniu. W celu zagwarantowania 

najsprawniejszej obsługi prosimy o dołączanie paragonu lub faktury VAT do Produktów 

zwracanych również osobiście. Adres serwisu podany na stronie internetowej. 

8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem 

korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, 

cech i funkcjonowania rzeczy. 


