
Informacje dotyczące korzystania z prawa do odstąpienia od 
umowy przez KONTRAHENTÓW, zawierających umowy z 
SALUMANUS za pośrednictwem sklepu internetowego 

 
Opisane poniżej prawa i obowiązki KONTRAHENTÓW w zakresie 
uprawnienia do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość mają 
zastosowanie do KONTRAHENTÓW  będących konsumentami w rozumieniu 
kodeksu cywilnego, a także do KONTRAHENTÓW będących osobami  
fizycznymi, w tym wspólnikami spółek cywilnych zawierających umowę kupna  
bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej 
umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, 
wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich 
działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

1. KONTRAHENT który w sklepie internetowym zawarł umowę kupna produktu 
może odstąpić od niej w terminie 14 dni  bez podawania jakiejkolwiek 
przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów o których mowa 
poniżej. 

2. Terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży produktu wygasa po upływie 14 
dni od objęcia towaru w posiadanie przez KONTRAHENTA lub wskazaną 
przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy umowa 
sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub 
w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, dla 
pozostałych umów, w tym umów o świadczenie usług dodatkowych – od dnia 
ich zawarcia. 

3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży produktu może zostać 
zrealizowane przez KONTRAHENTA poprzez przesłanie jednoznacznego 
oświadczenia o odstąpieniu na adres sales@salumanus.com. Oświadczenie o 
odstąpieniu od umowy może być złożone (choć nie musi) z wykorzystaniem 
wzoru formularza odstąpienia, stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.     

4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie 
oświadczenia wraz z numerem konta do zwrotu przed jego upływem. Po 
przesłaniu oświadczenia SALUMANUS niezwłocznie potwierdzi 
korespondencją elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu 
otrzymanie oświadczenia KONTRAHENTA. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produktu SALUMANUS 
zwraca wszystkie otrzymane od Kontrahenta płatności, w tym koszty 
dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z 
wybranego przez KONTRAHENTA sposobu dostarczenia innego niż najtańszy 
zwykły sposób dostarczenia towarów oferowany przez SALUMANUS), 
niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym 
SALUMANUS został poinformowany o decyzji KONTRAHENTA o wykonaniu 
prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot płatności zostanie dokonany 
przelewem na numer konta podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, 

6. SALUMANUS wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania 
towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od 
tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

mailto:sales@salumanus.com


7. Towar należy odesłać lub przekazać na adres: Salumanus sp. z o.o. 30-820 
Kraków  ul. Żniwna 1 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od 
dnia, w którym KONTRAHENT  poinformował Sprzedawcę  o odstąpieniu od 
umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle towar 
przed upływem terminu 14 dni. 

8. KONTRAHENT ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.  
9. KONTRAHNET odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające 

z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia 
charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

10. Jeżeli KONTRAHENT zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem 
terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży tych usług zobowiązany jest do 
uiszczenia ich ceny proporcjonalnie do zakresu świadczeń spełnionych do 
chwili, w której poinformował SALUMANUS o odstąpieniu od umowy 
sprzedaży. 

11. W chwili odstąpienia przez KONTRAHENTA od umowy sprzedaży wygasają 
powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez KONTRAHENTA, jeżeli na 
ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią 
na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą . KONTRAHENT  nie ponosi 
kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów 
określonych w pkt 10 powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z 
osobą trzecią, SALUMANUS informuje tę osobę o odstąpieniu przez 
KONTRAHENTA od umowy sprzedaży produktu. 

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje 
KONTRAHENTOWI w odniesieniu do umów: 

1. o świadczenie usług dodatkowych, jeżeli SALUMANUS wykonał w pełni 
usługę dodatkową, za wyraźną zgodą KONTRAHENTA, który został 
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu 
świadczenia przez usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 

2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad 
którymi SALUMANUS nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed 
upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów i/lub usług 
dodatkowych; 

3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, 
wyprodukowany według specyfikacji KONTRAHENTA i służący zaspokojeniu 
jego zindywidualizowanych potrzeb; 

4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu 
lub mający krótki termin przydatności do użycia; 

5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w 
zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można 
zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych  
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.  

6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo 
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli 
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

 

 



ZAŁĄCZNIK  - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY*  

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od 
umowy) 

 
………………………………………………………………………………………….. 
nazwa przedsiębiorcy  
 
……………………………………………………………………………………….. 
adres pocztowy 
 

…………………………………………………………… 
adres e-mail  
 

 
 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. 

 

 

 

* Niniejszy Załącznik odpowiada treści Załącznika nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia z 

dnia 30 maja 2014 r. 
 
 


