
Załącznik nr 1 do Regulaminu - WZÓR 
 

Miejscowość, data 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 
Adres konsumenta(-ów) 
 

        VENTIA SP. Z O.O. 
ul. Słowikowskiego 81 

05-090 Raszyn   
 
 

 
 

Oświadczenie 
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość  

lub poza lokalem przedsiębiorstwa 
 
 
 
Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o 

moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) 

………………………………..…… 

 

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….  

 

 

 

…………………………………… 

Podpis konsumenta(-ów) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Niepotrzebne skreślić 



 
 
POUCZENIA: 
1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek 

przyczyny. Po upływie tego terminu uprawnienie wygasa. 
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub 

wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik. 
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w 

częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części. 
4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. 

Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia 
przed upływem tego terminu. 

5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez 
przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie 
internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie 
można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie 
jest to obowiązkowe. 

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca 
niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie 
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą. 
8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później 

niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, 
wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem 
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego 
niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. 

9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez 
Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne 
rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. 

10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub 
do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi 
wcześniej. 

11. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie 
niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od 
Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 
dni. 

12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze 
względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą. 

13. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w 
sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 

14. Produkt powinien być kompletny, zawierać wszystkie elementy (instrukcje, metki, oznaczenia) i 
opakowany w oryginalne opakowanie albo inne podobne zapewniające bezpieczeństwo Produktu 
podczas transportu. 

15. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie 
pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie 
Produktu w Sklepie. 

16. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu 
do Umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według 
specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, 
 


