
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD 

UMOWY – POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 

Prawo odstąpienia od umowy 

Jeżeli jest Pan/Pani konsumentem w rozumieniu przepisów art. 22(1) ustawy z dnia 23.04.1964 

r. – Kodeks cywilny, ma Pan/Pani prawo odstąpić od umowy zawartej w sklepie internetowym 

firmy Vasari Marzena Grzejda w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, przy 

czym termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania przez 

Pana/Pani rzeczy, której umowa dotyczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik, 

wskazana przez Pana/Panią otrzymała rzecz, a jeżeli zamówienie było realizowane w częściach 

– od daty otrzymania przez Pana/Panią ostatniej części zrealizowanego zamówienia. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien Pan/Pani poinformować nas – 

VASARI MARZENA GRZEJDA, UL. T. KOSCIUSZKI 46, 42-122 OSTROWY NAD 

OKSZA , o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na 

piśmie. Może Pan/Pani skorzystać z wzoru odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 

do regulaminu sklepu internetowego Vasari. 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby oświadczenie o wykonaniu 

przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy zostało przez Pana/Panią wysłane przed 

upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa nie przysługuje, stosownie do art. 38 ustawy z 

dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), w szczególności 

odniesieniu do umowy: 

1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana 

według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych 

potrzeb; 

2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca 

krótki termin przydatności do spożycia; 

3. 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; 

4. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na 

swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 

Skutki odstąpienia od umowy: 

1. Ponosi Pan/Pani odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z 

korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech 

i funkcjonowania rzeczy. 

2. Będzie Pan/Pani musiał(a) ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli rzecz ze 

względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą 

(urządzenia elektroniczne powinny zostać odesłane pocztą jako przesyłka z 

zadeklarowaną wartością) będzie Pan/Pani musiał(a) ponieść bezpośrednie koszty 

takiego odesłania – wysokość tych kosztów dla jednego towaru szacowana jest 

maksymalnie na kwotę około 30 PLN. 

W razie odstąpienia musi Pan/Pani odesłać lub przekazać nam na własny koszt rzecz 

(rzeczy) objęte umową, której dotyczy odstąpienie niezwłocznie, a w każdym razie nie 

później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano nas przez Pana/Panią o 

odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeśle Pan/Pani rzecz 

zgodnie z powyższymi warunkami przed upływem terminu 14 dni. 

3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Panu/Pani wszystkie 

otrzymane od Pana/Pani płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem 

dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Pana/Panią sposobu 

dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez 

nas, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani 

o Pana/Pani decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy, z tym 

zastrzeżeniem, że możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania od 

Pani/Pana rzeczy, której (których) dotyczy odstąpienie lub dostarczenia dowodu, że 

rzecz (rzeczy) nam zwrócono poprzez odesłanie, w zależności od tego które zdarzenie 

nastąpi wcześniej. 

4. Zwrotu płatności dokonamy w miarę możliwości przy użyciu takich samych sposobów 

płatności, jakie zostały przez Pana/Panią użyte w pierwotnej transakcji, chyba że została 



wyrażona przez Pana/Panią zgoda na inne rozwiązanie; nie poniesie Pan/Pani żadnych 

opłat w związku z tym zwrotem płatności. 

 


