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POUCZENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY 
 
I. Informacje ogólne 

Klient, który zawarł Umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego może w terminie 14 dni 
odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, na 
warunkach określonych w ustawie o prawach konsumenta, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.  

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez 
konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. 

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez 
przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Sprzedawcy: 

1) SMJ SPORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Dzielna 11, 
01-023 Warszawa, 

2) na adres e-mail: sklep@smjsport.pl. 
 
Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu odstąpienia, ale nie jest to wymagane. 
 
Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży wystarczy, że przed jego upływem Klient 
wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres e-mail Sklepu sklep@smjsport.pl lub nada oświadczenie 
przesyłką poleconą w placówce pocztowej na podany wyżej adres do korespondencji. 
 
II. Wyłączenie prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży 

Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie dotyczy umów, których przedmiotem świadczenia jest 
m.in.: 

1) świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, 
który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia 
przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
 

2) rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca 
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

 
3) rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 

 
4) rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie 

można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli 
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

 
5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój 

charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
 

6) nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w 
zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

 
7) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli 

spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu 



do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa 
odstąpienia od umowy. 

III. Skutki odstąpienia – zwrot Produktu 

W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest przesłać Produkt na adres Sprzedawcy 
ul. Regulska 2b 05-816 Reguły niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym 
Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący 
nada Produkt  w placówce pocztowej przed upływem terminu 14 dni.  

Kupujący jest zobowiązany do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu Sprzedawcy. 

IV. Skutki odstąpienia – zwrot płatności 

Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o 
odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym 
cenę zakupu Produktu i koszty dostawy Produktu do Klienta (jeśli Klient taki koszt poniósł). 

Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu 
dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył 
Kupujący przy dokonywaniu płatności za Produkt, chyba że Kupujący zgodzi się na inny sposób zwrotu 
pieniędzy, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. W przypadku wyrażenia 
zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, Kupujący jest zobowiązany podać Sprzedawcy dane 
umożliwiające dokonanie takiego zwrotu.  

Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości zakupionego w Sklepie Internetowym Produktu 
wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i 
funkcjonowania Produktu. Sprzedawca obniży wysokość zwracanej Kupującemu ceny Produktu w 
części, w jakiej wartość Produktu uległa zmniejszeniu na skutek korzystania z Produktu przez 
Kupującego w sposób wykraczający poza zakres niezbędny do stwierdzenia charakteru i podstawowych 
cech Produktu. Jeśli w wyniku takiego korzystania Produkt nie nadaje się do użycia zgodnie z jego 
przeznaczeniem, Sprzedawca jest uprawniony do odmowy zwrotu płatności na rzecz Kupującego i 
odesłania Kupującemu Produktu z powrotem.  

W przypadku, gdy Umowa sprzedaży obejmowała więcej niż 1 Produkt, zaś Kupujący odstąpił od 
Umowy sprzedaży jedynie w części (w zakresie niektórych Produktów objętych Umową sprzedaży), 
Sprzedawca jest uprawniony do dokonania zwrotu kosztów dostawy proporcjonalnie do zakresu, w 
jakim Kupujący odstąpił od Umowy sprzedaży. W takim przypadku Sprzedawca zwraca Kupującemu 
taką część kosztów dostawy, jaka odpowiada liczbie zwracanych Produktów w stosunku do łącznej 
liczby Produktów objętych daną Umową sprzedaży. 

V. Skutki odstąpienia - wygaśnięcie powiązanych umów 

W chwili odstąpienia przez Kupującego od Umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy 
dodatkowe zawarte przez Kupującego, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest realizowane przez 
Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą. Jeżeli umowa dodatkowa 
została zawarta z osobą trzecią, Sprzedawca poinformuje tę osobę o odstąpieniu przez Kupującego od 
Umowy sprzedaży. 

 


