
Prawo odstąpienia od umowy 

1. Zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach  konsumentów  (Dz. U. z 2014 r, poz. 827 z  zm. ) Klient, będący konsumentem (osoba fizyczna, 

która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), może zrezygnować z towaru zakupionego w sklepie internetowym 

TecTake.pl bez podawania przyczyny w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy. W tym celu Klient (konsument) powinien złożyć oświadczenie o 

odstąpieniu od umowy na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia 

przed jego upływem. Wzór oświadczenia znajduje się poniżej. Klient winien wskazać nr rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot 

pieniędzy na rzecz Klienta (konsumenta). 

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi (konsumentowi) w wypadkach: 

 świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, 

 świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub, których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu. 

3. Zwrot kwoty należnej za zwrócony towar następuje po sprawdzeniu stanu towaru oraz kompletu dołączonych dokumentów i akcesoriów, w ciągu 

14 dni od dnia odstąpienia przez Klienta (konsumenta) od umowy. Jeżeli towar jest zwracany w drodze przesyłki, to musi zostać odpowiednio 

zabezpieczony, aby nie uległ uszkodzeniu w transporcie. 

WZÓR OŚWIADCZENIA 

 

 

…………………………………            …………………dnia …………………… 

………………………………… 

(imię i nazwisko oraz adres) 

  

(Joy4KiDS) Marcin Laska Associate & Advisory  

Biechów 26 

48-314 Pakosławice 

 

Oświadczenie 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 10 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. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) odstępuję od umowy sprzedaży nr…………………, zawartej 

dnia …………..….….. w ……………………………… . Proszę o zwrot kwoty …………………………zł (słownie: ………………..…… 

…………………………………………………………………………………) przelewem bankowym na konto nr: 

                                          

  

  

……………………………….... 

(podpis) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


