
Bimex Sp. J. ▪ 62-300 Września ▪  ul. Kościuszki 14  Strona 1 z 1 

…........….............…............................. 
miejscowość, data 

 
Dane klienta 
 
 
 …....................................................................................................................................................................................... 
 imię i nazwisko 
   
 …....................................................................................................................................................................................... 
 adres  
 
 …....................................................................................................................................................................................... 
 telefon, adres e-mail 
 
 
Oświadczenie odstąpienia od umowy 
 
  

 Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży….............................. (przedmiot sprzedaży) 

 zawartej w .................................... (miejscowość), w dniu …....................................…....................... 

 Podstawą powyższego odstąpienia od umowy jest art. 27 ustawy o prawach konsumenta 

 (Dz.U. 2020 poz. 287).) w/wym. umowy sprzedaży, który przyznaje takie uprawnienie 

 kupującemu w terminie 14 dni od jej zawarcia. Wskazuję, iż wskutek odstąpienia od umowy, 

 ta jest uważana za niezawartą, a strony są obowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń, w 

 stanie niezmienionym. Wobec powyższego wnoszę o niezwłoczny zwrot ceny, zapłaconej 

 przeze mnie, w wysokości …............. zł na konto nr: 

 

 _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ 

 
  
 w banku …...................................….............................................................................................

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

 data, podpis reklamującego 
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POUCZENIE 
 
Art. 30.  [Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy]  

1. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od 

umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy. 

2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

3. Jeżeli przedsiębiorca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą 

elektroniczną, konsument może także odstąpić od umowy: 

1) przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do 

ustawy; 

2) przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy. 

4. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku 

potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa 

w ust. 3. 

Art. 31.  [Skutki odstąpienia od umowy]  

1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem 

przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. 

2. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego 

ofertę, oferta przestaje wiązać. 

Art. 32.  [Zwrot przedmiotu świadczenia oraz płatności]  

1. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez 

niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. 

2. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego 

użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się 

dla niego z żadnymi kosztami. 

3. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać 

się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub 

dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi 

wcześniej. 

Art. 33.  [Płatności zwracane w przypadku wyboru przez konsumenta innego niż najtańszy sposób 

dostawy]  

Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia 

oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi 

poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

Art. 34.  [Zwrot rzeczy przez konsumenta]  

1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej 

przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił 

od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu 

wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. 

2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je 

ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. 

3. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono konsumentowi do 

miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, przedsiębiorca jest zobowiązany do 

odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły 

sposób pocztą. 

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania 

z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania 

rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy 

zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9. 


