
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., 

poz. 827) 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 w którym weszli Państwo w posiadanie 

rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie 

rzeczy. 

 
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (MDecor studio Ewa 

Młynczyk 00-020 Warszawa ul. Chmielna 2/31, tel. 22 393 8004, e-mail: cv@e-karnisze.com) 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. Aby 

zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą 

wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od 

umowy. 
 

Skutki odstąpienia od umowy 

 

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z 

wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana 

była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócimy 

Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem 

dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż 

najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie 

później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa 
odstąpienia od niniejszej umowy.  

 

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa 

użyte w pierwotnej transakcji (z wyłączeniem płatności za pobraniem), chyba że wyraźnie zgodziliście się 

Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku ze 

zwrotem.  

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam 

dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

 
Proszę odesłać nam rzecz na adres: MDecor studio Ewa Młynczyk 00-020 Warszawa ul. Chmielna 2/31 

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o 

odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem 14 

dni.  

 

Koszty zwrotu towaru ponosi klient, dlatego będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu 

rzeczy. W przypadku towarów gabarytowych, których odesłanie ze względu na wymiary nie jest możliwe 

zwykłą przesyłką pocztową, koszt odesłania może być wyższy niż koszt zwykłej przesyłki pocztowej.  

 

Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż 
było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (np. obejrzenie i sprawdzenie 

towaru na takich samych zasadach, jakby dokonywali Państwo zakupu w sklepie stacjonarnym). 

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku, gdy 

przedmiotem umowy sprzedaży są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Klienta 

lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a także towary, które są dostosowywane do 

klienta np. docięte na wymiar, w niestandardowym kolorze lub kształcie. 

 

Prawo zwrotu dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie 
fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, a od dn. 

1 stycznia 2021 i dla umów zawartych od tego dnia także przedsiębiorcy na prawach konsumenta 

(przedsiębiorca na prawach konsumenta to osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność 

gospodarczą zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą ale nie posiadającą 

charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności 

gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej.)  

 
 

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

 
Kupujący:  

Imię i nazwisko:…………………………………….  

Adres:……………………………………………….  

……………………………………………………….  

……………………………………………………….  

  
Sprzedawca:  

MDecor studio Ewa Młynczyk  

Ul. Chmielna 2/31  

00-020 Warszawa  

  
  

 
 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 

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

 
  
Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów:  

…………………….………………………….………………………..……………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………(nazwy 

Produktów)   

  
Produkt/y otrzymałem/am dnia ……………………………….. .   
  
  
  

………………………………………………  
 (podpis Konsumenta)  

 

mailto:cv@e-karnisze.com?subject=odstapienie%20od%20umowy

