
Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od
dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania
pisemnego oświadczenia  po  prostu  odsyłając  produkt.  Do zachowania  powyższego terminu
wystarczy wysłać oświadczenie/produkt  przed jego upływem na adres F.H.U. MAYA Norbert
Plewiński,  ul.  Kobielska  82/33,  04-372  Warszawa,  telefon  0-501124085, adres
email sklep@kosmetykinaturalne.com.pl

2. Prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny przysługuje także 
przedsiębiorcom na prawach konsumenta. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów
w zakresie prawa do odstąpienia stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach 
konsumenta.

3. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez
odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1 niniejszego rozdziału.

4. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  zawartej  na  odległość,  umowa  jest  uważana  za
niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien
nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na
poniższy adres: F.H.U. MAYA Norbert Plewiński, ul. Kobielska 82/33, 04-372 Warszawa, telefon
0-501124085

5. Bezpośrednie  koszty  zwrotnego  dostarczenia  towaru  w  związku  ze  skorzystaniem  z
uprawnienia,  ponosi  Kupujący,  chyba że Sklep  zgodził  się  je  ponieść  lub nie  poinformował
konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.

6. Koszty przesłania towaru do klienta są zwracane przez Sklep.

7. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni
od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta
rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

8. Klient ma obowiązek zwrócić towar 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 towaru przed jego upływem.

9. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest
w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

• wzór oświadczenia o odstapieniu od umowy

mailto:sklep@kosmetykinaturalne.com.pl
https://kosmetykinaturalne.com.pl/uploads/webpage/pl_PL/RIGHT2CANCEL.pdf?v1419087523


 ...................., dnia .................... 20.... r.

…...........................................
...............................................
….-...... .............................
/nazwisko i adres konsumenta/

do: F.H.U. MAYA NORBERT PLEWIŃSKI
UL. KOBIELSKA 82/33, 04-372 WARSZAWA

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt 
niebezpieczny
(Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) oświadczam, że odstępuję od umowy 
sprzedaży
zawartej za pośrednictwem sklepu Kosmetyki Maya http://kosmetykinaturalne.com.pl 
w dniu .................... nr zamówienia ..................... której przedmiotem był
zakup ........................................................................................... .
Jednocześnie informuję, że przesyłkę zawierającą zakupiony przeze mnie towar 
otrzymałem w dniu ………………...
Mając powyższe na uwadze, zwracam towar i równocześnie wnoszę, na podstawie art. 
13 ust. 1 ww. ustawy, o wydanie pisemnego poświadczenia o zwrocie świadczenia.
Zwrotu wpłaconej przeze mnie kwoty w wysokości …………, na którą składa się cena
towaru oraz koszt jego przesyłki1, proszę dokonać na następujący rachunek bankowy:

Bank: ………………………………………………………………………………………………
Numer rachunku: ……………………………………………………………………………………..

/podpis konsumenta/
1 Koszty przesyłki zwrotnej (po skutecznym odstąpieniu od umowy) obciążają konsumenta. 
Przytoczony
rozkład ciężaru ponoszonych przez strony kosztów przesyłek wynika z wyroku Europejskiego 
Trybunału
Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 2010 r. (sygn. sprawy C-511/08) interpretującego Dyrektywę
97/7/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów 
zawieranych na
odległość.


