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KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWYINFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA 

Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWYWZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY  

Prawo odstąpienia od umowy 

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek 

przyczyny. 

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w 

posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w 

posiadanie rzeczy. 

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (nazwa i pełny 

adres pocztowy: SUPAYA SP. Z O.O., adres: ul. Rewolucji 1905 roku 59, 90-216 Łódź), adres poczty 

elektronicznej: esklep@supaya.pl,) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze 

jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Przesłanie 

informacji o odstąpieniu od umowy nie dochowuje terminu zwrotu, jest tylko informacją dla Sklepu.  

Termin zwrotu pozostaje dochowany, gdy 14-stego dnia (licząc od dnia w którym weszli Państwo w 

posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła 

w posiadanie rzeczy) przesyłka jest faktycznie dostarczona do Supaya Sp. z o.o. 

4. Muszą Państwo wypełnić  formularz odstąpienia od umowy, który jest załącznikiem do regulaminu 

sklepu 

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo paczkę z artykułem 

przed upływem terminu odstąpienia od umowy z zachowaniem terminu dostawy wykazanym w pkt 

3 niniejszego załącznika. Skutki odstąpienia od umowy: 

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od 

Państwa płatności, bez kosztów dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie 

później niż 21 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy przesyłkę zwrotną. 

2. Zwrotu płatności dokonamy na numer rachunku bankowego jaki zostanie podany w 

formularzu odstąpienia od umowy.  

3. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz (Towar) na adres: SUPAYA SP. Z O.O.., adres: ul. 

Rewolucji 1905 roku 59, 90-216 Łódź, tak by dotarł do nas nie później niż 14 dni od dnia, w 

którym odebrali Państwo przesyłkę, 

5. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 


