
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD
UMOWY 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) konsument, który

zawarł  umowę  na  odległość,  może  od niej  odstąpić na  piśmie  bez podania  przyczyny w terminie  14 dni od dnia

wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać drogą pocztową na adres: 

Sensive Rafał Szebla 

ul. Starodomaszowska 30/44

25-315 Kielce

lub 

sprzedaz@sensive.pl

Termin  14-dniowy,  liczy  się  od  dnia  wydania  rzeczy,  rozumianego  jako  objęcie  rzeczy  

w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik. Towar w stanie

niezmienionym należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy,  nie później niż w

terminie 14 dni. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem

zwrotowi podlega cały zestaw. 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy ponosi konsument. 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. 

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób

wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

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

pierwotnej  transakcji,  chyba  że wyraźnie  zgodziliście  się  Państwo na inne  rozwiązanie;  w każdym przypadku nie

poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym 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. 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi 

w odniesieniu  do umowy,  której  przedmiotem świadczenia  jest rzecz nieprefabrykowana,  wyprodukowana  według

specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.  


