Szanowni Państwo,
w związku z faktem, iż dokonaliście Państwo zakupu towarów w naszej firmie za
pośrednictwem strony internetowej www.lovesaints.pl przekazujemy informację w zakresie
Państwa uprawnień jako konsumenta wynikających z nabycia towarów w naszym sklepie.
Informacja dotyczy wszystkich towarów z naszego asortymentu znajdujących się na stronie
www.lovesaints.pl
Prawo odstąpienia od umowy
Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ.U.
2014.827 z dnia 24.06.2014r. z późń. zmianami) konsument, który zawarł umowę na
odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez
podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33,
art. 34 ust. 2 i art. 35.
Stosownie do art. 29 wyżej wskazanej ustawy, jeżeli konsument nie został poinformowany
przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12
miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 27.
Jeżeli konsument został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy
przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, termin do odstąpienia od umowy upływa
po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie.
Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu
od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do
niniejszej informacji.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
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 do
niniejszej korespondencji,
2) przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy.

Zgodnie z art. 32 ustawy 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.
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.
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. (art. 34
ustawy)
Skutki odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy 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, chyba
że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą
Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Rękojmia za wady – odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne i prawne sprzedanej
rzeczy
Stosownie do art. 560 § 1 ustawy Kodeks cywilny jeżeli rzecz sprzedana ma wadę,
kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpić od umowy, chyba, że
sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieniu rzecz
wadliwą na rzecz wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba
że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest

niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem
proponowanym przez sprzedawcę.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

–Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy(*)
umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu
następujących rzeczy(*)/o świadczenie
następującej usługi(*)
–Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
–Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
–Adres konsumenta(-ów)
–Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
–Data
(*)

Niepotrzebne skreślić.

