
Pouczenie o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy 

1. Prawo odstąpienia od umowy 

1.1  Do 14 dni ma konsument prawo do odstąpienia od niniejszej 

umowy bez podania powodu. 

 

1.2  Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania 

powodu w terminie do 14 dni liczonych od następnego dnia po 

dniu,w którym konsument albo przez niego określona osoba 

trzecia (inna niż przewoźnik) odbierze towar. 

 

1.3  Celem zastosowania prawa do odstąpienia od umowy musi 

konsument o swym zamiarze odstąpienia od umowy poinformować 

spółkę unitechnic.cz s.r.o., U Vysočanského pivovaru 701/3, 190 

00 Praha. Telefon kontaktowy +420 266 190 190, fax 

+420 266 190 100, mail obchod@ khnet.cz,  w formie jednostronnego 

aktu prawnego (na przykład listem wysłanym za pośrednictwem 

firm świadczących usługi pocztowe, faxem lub e-mailem). 

Skorzystać można z załączonego wzorcowego formularza do 

odstąpienia od umowy, nie przedstawia to jednak obowiązek dla 

konsumenta. 

1.4  W celu dotrzymania terminu do odstąpienia od niniejszej 

umowy, wystarczy wysłać odstąpienie od umowy przed wygaśnięciem 

tego terminu. 

 
 
2. Skutki odstąpienia od umowy 

2.1.  Płatność zostanie zwrócona dopiero po otrzymaniu 

zwracanego towaru albo udowodnieniu, że towar został wysłany                  

z powrotem, według tego, co nastąpi wcześniej. 

 
2.2   Bez niepotrzebnej zwłoki, najpóźniej do 14 dni od dnia, 

kiedy nastąpiło odstąpienie od niniejszej umowy, wysłać towar  

z powrotem albo oddać na adres unitechnic.cz s.r.o., Hlavní 29, 

277 45 Úžice, osoba kontaktowa Renata Schejbalová. Termin 

uważany jest za dotrzymany, jeżeli towar wysłany zostanie do 

nas przed upływem 14 dni. 
Bezpośrednie koszty związane ze zwrotem towaru ponosi 

konsument. 

 
2.3.  Konsument ponosi odpowiedzialność wyłącznie za spadek 

wartości towaru w związku z obchodzeniem się z tym towarem w 

inny sposób, niż jest konieczny do zapoznania się z charakterem 

i właściwościami towaru, wraz z jego działaniem. 

 

 

 

 

 



3. Za odstąpienie od umowy zgodnie z § 1829 KC nie jest uważane 

3.1. Jeżeli Nabywca wysyła lub transportuje towar do 

Sprzedającego celem realizacji prawa wynikającego z wadliwego 

uiszczania zgodnie z § 2165 KC(towar reklamuje) 

 

3.2. Jeżeli Nabywca wysyła lub transportuje towar do 

Sprzedającego celem serwisu pozagwarancyjnego. 

 

3.3. Jeżeli Nabywca żąda dokonania wymiany niewykorzystanego i 

nieuszkodzonego towaru za inny po uprzedniej umowie i za zgodą 

Sprzedającego. 

 

3.4.  Jeżeli Nabywca indywidualnie uzgodni ze Sprzedającym 

zwrot towaru Sprzedającemu, kiedy przez Nabywcę nie zostało lub 

nie może zostać wykorzystane prawo do odstąpienia od umowy. 

 

3.5.  Jeżeli chodzi o dostawę towaru, który dostosowany został 

na życzenie klienta lub dla jego osoby zgodnie z § 1837 ustęp 

d) KC. 

 

3.6.  W przypadkach, kiedy to Nabywca korzysta ze zwrotu towaru 

z powodów podanych w punktach  3.1. do 3.5., istnieje możliwość 

skorzystania z indywidualnego uzgodnienia ze Sprzedawcą zwrotu 

towaru. Sprzedający jest w stanie zabezpieczyć transport na 

korzystnych warunkach cenowych, ewent. bezpłatnie z 

uwzględnieniem powodu zwrotu towaru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Formularz do odstąpienia od 

Umowy Kupna 

 
Dostawca:  
unitechnic.cz s.r.o.  
U Vysočanského pivovaru 701/3 

190 00 PRAHA 9 – Vysočany  
REPUBLIKA  CZESKA 

REGON: 27425134 
NIP: CZ27425134 
 

Niniejszy formularz wypełnić tylko w przypadku, kiedy konsument chce odstąpić 
od umowy. 

 

Adresat (sprzedający):  

unitechnic.cz s.r.o.  
U Vysočanského pivovaru 701/3 
190 00 PRAHA 9 – Vysočany  

REPUBLIKA  CZESKA 
REGON: 27425134 

NIP: CZ27425134 
Tel: + 420 266 190 190  

Mail: obchod@khnet.cz 
 

 

Powiadamiam, iż niniejszym 
odstępuję od umowy kupna 
o nabyciu niniejszego 

towaru.  

 

Data zamówienia towaru  

Imię i nazwisko nabywcy  

Adres nabywcy   

Data   

Podpis sprzedającego   

 


