
 INFORMACJA DOTYCZĄCA PRAWA 
ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

Zgodna z Regulaminem Sklepu Internetowego www.perfektsklep.pl

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1.  Konsument,  który  zawarł  umowę  na  odległość,  może  w  terminie  14  dni  kalendarzowych
odstąpić  od  niej  bez  podawania  przyczyny  i  bez  ponoszenia  kosztów,  z  wyjątkiem  kosztów
określonych w pkt.  9.8  Regulaminu.  Do zachowania  terminu wystarczy  wysłanie  oświadczenia
przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

9.1.1. pisemnie na adres: ul. 3-go Maja 8, Budynek B12, 05-800 Pruszków;
9.1.2.  w  formie  elektronicznej  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  na  adres:
info@perfektsklep.pl.

9.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy
o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 12 Regulaminu, a także znajduje się w
zakładce  informacyjnej  „Prawo  do  odstąpienia  od  umowy”
https://www.perfektsklep.pl/webpage/prawo-do-odstapienia-od-umowy.html widocznej  na  stronie
Sklepu  Internetowego.  Konsument  może  skorzystać  ze  wzoru  formularza,  jednak  nie  jest  to
obowiązkowe.

9.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

9.3.1.  dla  umowy,  w  wykonaniu  której  Sprzedawca  wydaje  Produkt,  będąc  zobowiązany  do
przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez
konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy,
która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od
objęcia  w  posiadanie  ostatniego  Produktu,  partii  lub  części  albo  (2)  polega  na  regularnym
dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
9.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

9.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

9.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia  otrzymania  oświadczenia  konsumenta  o  odstąpieniu  od  umowy,  zwrócić  konsumentowi
wszystkie  dokonane  przez  niego  płatności,  w  tym  koszty  dostawy  Produktu  (z  wyjątkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż
najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu
płatności  przy  użyciu  takiego  samego  sposobu  płatności,  jakiego  użył  konsument,  chyba  że
konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi
kosztami.  Jeżeli  Sprzedawca nie zaproponował,  że sam odbierze Produkt od konsumenta,  może

http://www.perfektsklep.pl/
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wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z
powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia,  w  którym  odstąpił  od  umowy,  zwrócić  Produkt  Sprzedawcy  lub  przekazać  go  osobie
upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze
Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument
może zwrócić Produkt na adres: ul. 3-go Maja 8, Budynek B12, 05-800 Pruszków.

9.7.  Konsument  ponosi  odpowiedzialność  za  zmniejszenie  wartości  Produktu  będące  wynikiem
korzystania  z  niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,  cech i
funkcjonowania Produktu.

9.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest
ponieść konsument:

9.8.1.  Jeżeli  konsument  wybrał  sposób  dostawy  Produktu  inny  niż  najtańszy  zwykły  sposób
dostawy  dostępny  w  Sklepie  Internetowym,  Sprzedawca  nie  jest  zobowiązany  do  zwrotu
konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. W przypadku Produktów, które nie
mogą  zostać  w  zwykłym trybie  odesłane  pocztą  (np.  przesyłki  gabarytowe),  konsument  może
ponieść wyższe koszty ich odesłania, zgodnie z poniższym przykładowym cennikiem jednego z
przewoźników: https://www.sendit.pl/cennik/cenniki-krajowe/dpd
9.8.3.  W  przypadku  Produktu  będącego  usługą,  której  wykonywanie  –  na  wyraźne  żądanie
konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który
wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za
świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie
do  zakresu  spełnionego  świadczenia,  z  uwzględnieniem  uzgodnionej  w  umowie  ceny  lub
wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest
wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

9.9.  Prawo  odstąpienia  od  umowy  zawartej  na  odległość  nie  przysługuje  konsumentowi  w
odniesieniu do umów:

9.9.1.  (1)  o  świadczenie  usług,  jeżeli  Sprzedawca  wykonał  w  pełni  usługę  za  wyraźną  zgodą
konsumenta,  który  został  poinformowany  przed  rozpoczęciem  świadczenia,  że  po  spełnieniu
świadczenia  przez  Sprzedawcę  utraci  prawo  odstąpienia  od  umowy;  (2)  w  której  cena  lub
wynagrodzenie  zależy  od wahań na  rynku finansowym,  nad  którymi  Sprzedawca nie  sprawuje
kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której
przedmiotem świadczenia jest  Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji
konsumenta  lub  służący  zaspokojeniu  jego  zindywidualizowanych  potrzeb;  (4)  w  której
przedmiotem świadczenia  jest  Produkt  ulegający  szybkiemu zepsuciu  lub  mająca  krótki  termin
przydatności  do  użycia;  (5)  w  której  przedmiotem  świadczenia  jest  Produkt  dostarczany  w
zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę  zdrowia  lub  ze  względów  higienicznych,  jeżeli  opakowanie  zostało  otwarte  po
dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu
na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem
świadczenia  są  napoje  alkoholowe,  których  cena  została  uzgodniona  przy  zawarciu  Umowy
Sprzedaży,  a  których dostarczenie  może nastąpić  dopiero  po upływie 30 dni  i  których wartość
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zależy  od wahań na  rynku,  nad  którymi  Sprzedawca nie  ma  kontroli;  (8)  w której  konsument
wyraźnie  żądał,  aby  Sprzedawca  do  niego  przyjechał  w  celu  dokonania  pilnej  naprawy  lub
konserwacji;  jeżeli  Sprzedawca  świadczy  dodatkowo  inne  usługi  niż  te,  których  wykonania
konsument  żądał,  lub  dostarcza  Produkty  inne  niż  części  zamienne  niezbędne  do  wykonania
naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu
do  dodatkowych  usług  lub  Produktów;  (9)  w  której  przedmiotem  świadczenia  są  nagrania
dźwiękowe  lub  wizualne  albo  programy  komputerowe  dostarczane  w  zapieczętowanym
opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników,
periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;  (11)  zawartej  w drodze aukcji
publicznej;  (12)  o  świadczenie  usług  w  zakresie  zakwaterowania,  innych  niż  do  celów
mieszkalnych,  przewozu  rzeczy,  najmu  samochodów,  gastronomii,  usług  związanych  z
wypoczynkiem,  wydarzeniami  rozrywkowymi,  sportowymi  lub  kulturalnymi,  jeżeli  w  umowie
oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są
zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
konsumenta  przed  upływem terminu  do odstąpienia  od  umowy i  po  poinformowaniu  go  przez
Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9.10. Zawarte w niniejszym punkcie 9. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje
się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub
Klienta  będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej  działalnością
gospodarczą,  gdy  z  treści  tej  umowy  wynika,  że  nie  posiada  ona  dla  tej  osoby  charakteru
zawodowego,  wynikającego w szczególności  z  przedmiotu  wykonywanej  przez  nią  działalności
gospodarczej,  udostępnionego  na  podstawie  przepisów  o  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o
Działalności Gospodarczej.

10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

10.1. Niniejszy punkt 10. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i
tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1
stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą
umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że
nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej  przez  nią  działalności  gospodarczej,  udostępnionego  na  podstawie  przepisów  o
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

10.2.  Sprzedawcy  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  Umowy  Sprzedaży  w  terminie  14  dni
kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może
nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do
Sprzedawcy.

10.3.  Sprzedawca  ma  prawo  ograniczyć  dostępne  sposoby  płatności,  w  tym  także  wymagać
dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu
płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

10.4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem
natychmiastowym  i  bez  wskazywania  przyczyn  poprzez  przesłanie  Usługobiorcy  stosownego
oświadczenia.



10.5.  Odpowiedzialność  Usługodawcy/Sprzedawcy  w  stosunku  do  Usługobiorcy/Klienta,  bez
względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia,
jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy
z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie
kwotowe,  o  którym  mowa  w  zdaniu  poprzednim,  ma  zastosowanie  do  wszelkich  roszczeń
kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w
przypadku  braku  zawarcia  Umowy  Sprzedaży  lub  niezwiązanych  z  Umową  Sprzedaży.
Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za
typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i  nie ponosi odpowiedzialności z
tytułu  utraconych  korzyści.  Sprzedawca  nie  ponosi  także  odpowiedzialności  za  opóźnienie  w
przewozie przesyłki.

10.6.  Wszelkie  spory  powstałe  pomiędzy  Sprzedawcą/Usługodawcą  a  Klientem/Usługobiorcą
zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy. 



Wzór formularza odstąpienia od umowy 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

DRUK ODSTĄPIENIA OD UMOWY
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DANE KLIENTA

Imię i nazwisko

Adres

Adres e-mail

Telefon

Numer zamówienia

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZWROTU PRODUKTU

Ja  …..............................................................................................  ,  niniejszym  informuję  o  moim
odstąpieniu od umowy sprzedaży którą zawarłam/em w dniu ….............................. r. i dokonuję zwrotu
następujących produktów:

Nazwa produktu Ilość Wartość produktu

DANE O RACHUNKU BANKOWYM DO PRZELEWU ZWROTNEGO

Nazwa banku:

Nr rachunku: 

Dane właściciela rachunku bankowego

Do realizacji zwrotu wymagane jest dołączenie oryginalnego paragonu fiskalnego. 
W przypadku braku paragonu, należy wypełnić oświadczenie o zagubieniu paragonu. 

Przesyłkę należy odesłać na adres biura handlowego.

Podpis konsumenta Data
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UWAGI SPRZEDAWCY

Data otrzymania zwróconego towaru

Zgodność zwróconego towaru z oświadczeniem klienta                    TAK                      NIE

Towar posiada uszkodzenia                    TAK                      NIE

Oryginał paragonu dołączony do zwrotu                    TAK                      NIE

Towary przywrócone na stan magazynowy                    TAK                      NIE

Realizacja przelewu zwrotnego                    TAK Data:                   

Realizacja zwrotu została zakończona                    TAK Podpis:                    

Numer systemowy zwrotu



 Wzór  oświadczenia o zagubieniu paragonu

Miejscowość: ………………............, data: ..............…

DANE KLIENTA

Imię i nazwisko

Adres

Adres e-mail

Telefon

Numer zamówienia

OŚWIADCZENIE O ZAGUBIENIU PARAGONU

Ja, niżej podpisany/-a …............................................. …………………………………........... 
dnia  …...................................  nabyłem/nabyłam*  na  odległość  od   PHU  „PERFEKT”
Mirosław Dąbrowski, NIP: 5341041273 towar (nazwa towaru).
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
 Towar ten otrzymałem/otrzymałam dnia ….........................................

Oświadczam, iż otrzymany tytułem w/w transakcji paragon zagubiłem/zagubiłam*.

……………………………………………….
                                                                               podpis

* niepotrzebne skreślić



Wzór formularza reklamacyjnego / rękojmi / zwrotu / wymiany 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji) 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

W
Y

P
E

Ł
N

IA
     K

L
IE

N
T

DANE KLIENTA

Imię i nazwisko

Adres

Adres e-mail

Telefon

Numer faktury/paragonu

DANE DOTYCZĄCE TOWARU

Nazwa towaru

Ilość

Wada została stwierdzona w dniu:

Opis wady fizycznej/usterki

Zawartość opakowania

Stan opakowania

W PRZYPADKU REKLAMACJI Z TYTUŁU RĘKOJMI PROSZĘ O: 
( należy wybrać właściwe)

Usunięcie wady

Wymianę reklamowanego towaru na wolny od wad

Odstąpienie od umowy

Nazwa banku

Nr konta bankowego do zwrotu

Dane właściciela rachunku bankowego

Podpis klienta Data

ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI
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Data otrzymania reklamacji

Osoba rozpatrująca reklamację

Data rozpatrzenia reklamacji

Decyzja dotycząca reklamacji
Uznana

Nieuznana

Uzasadnienie decyzji reklamacyjnej


