
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA 
ODSTĄPIENIA OD UMOWY

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa
po upływie 14 dni od dnia:

1. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i  wskazana przez Państwa weszła w
posiadanie rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub
umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą),

2. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła
w posiadanie ostatniej z  rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności  wielu rzeczy, które dostarczane są
osobno, 

3. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa
weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych
partiami lub w częściach,

4. w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa
weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy – w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony,

Towar  podlegający  prawu  odstąpienia  od  umowy,  nie  może  być  użytkowany,  ani  nosić  jakichkolwiek  śladów  użytkowania,  nie  może  być
zdekompletowany ani uszkodzony. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Firma Paradowskich, Marek Paradowski adres: ul. Ogrodowa 16
05-220  Zielonka,  adres  poczty  elektronicznej:  nowysklep@firmaparadowskich.pl  o  swojej  decyzji  o  odstąpieniu  od  niniejszej  umowy w drodze
jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu koszty poniesione za zakup produktów (bez kosztów dostarczenia), niezwłocznie, a
w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez nas zwrotu produktów, nie noszących śladów użytkowania. Zwrotu płatności
dokonamy przelewem  na numer konta bankowego wskazany przez Państwa w formularzu odstąpienia od umowy.  

Jeżeli  otrzymali  Państwo  rzeczy  nie  spełniające  Państwa  oczekiwań,  prosimy  je  odesłać  lub  przekazać  pod  adres  Firma  Paradowskich  Marek
Paradowski adres: ul. Ogrodowa 16, 05-220 Zielonka, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia otrzymania produktu. Termin
uważa się za zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem 14 dni.

Informujemy, że będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli ze względu na swój charakter, rzecz nie może zostać w
zwykły sposób odesłana pocztą – po wcześniejszym uzgodnieniu, jesteśmy w stanie odebrać towar sami. W takim przypadku zostaniecie Państwo
obciążeni bezpośrednimi kosztami zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest na kwotę około 25,00 PLN

W szczególnych przypadkach, ustalanych indywidualnie mogą Państwo odpowiadać tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z
niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1. świadczenie  usług,  jeżeli  przedsiębiorca  wykonał  w  pełni  usługę  za  wyraźną  zgodą  konsumenta,  który  został  poinformowany  przed
rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą
wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w  której  przedmiotem  świadczenia  jest  rzecz  nieprefabrykowana,  wyprodukowana  według  specyfikacji  konsumenta  lub  służąca
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5. 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;
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, 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 zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma
kontroli;

8. w której  konsument  wyraźnie żądał,  aby przedsiębiorca  do niego przyjechał  w celu dokonania  pilnej  naprawy lub konserwacji;  jeżeli
przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne
niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych
usług lub rzeczy;

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  przedsiębiorcę  o utracie  prawa
odstąpienia od umowy.

Niniejszy dokument stanowi załącznik do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez www.florpol.pl


