
 

 

 

ZWROT – ODTĄPIENIE OD UMOWY - ZASADY  

 

I. Prawo odstąpienia od umowy 

1. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę na 

odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 

14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny. 

2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Kupujący powinien 

poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym 

mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres: BOVELLI BEDDING sp. z o.o. z siedzibą w 

miejscowości Fałkowo nr 152, 62 – 260 Łubowo; może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą 

elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres mailowy Sprzedawcy 

www.goodfiber.pl Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w punkcie IX.1. nie wywołuje skutków 

prawnych.  

3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) jest 

przekazywany Kupującemu w formie papierowej (w dokumentacji dołączonej do przesyłki) oraz w formie 

elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do 

realizacji). W przypadku złożenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta 

oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia 

od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej 

potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony 

świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż 

w terminie 14 dni od daty, w której nastąpiło odstąpienie od umowy. Zakupiony Produkt Kupujący jest 

zobowiązany zwrócić na adres: BOVELLI BEDDING sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Fałkowo nr 152, 62 – 

260 Łubowo; Sprzedawca może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi 

zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. 

5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za niekompletność zwracanego Produktu lub zmniejszenie jego wartości 

będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i 

funkcjonowania rzeczy. W takiej sytuacji Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki 

zawierającej Produkt lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość uszkodzonego Produktu.   

6. Jeżeli Konsument na prawach konsumenta wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły 

sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu 

Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

7. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia Produktu w związku ze skorzystaniem z uprawnienia 

odstąpienia od umowy ponosi Konsument, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował 

Konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.  

8. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany Produkt tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w 

transporcie. 

9. Zawierając umowę Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta potwierdza, iż zapoznał się z 

treścią niniejszego Regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej 

umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu Produktu. 

10. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności zostaną przekazane na 

rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

przez Sprzedawcę oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, pod warunkiem, że Kupujący w tym 

czasie wywiązał się z ciążącego na nim zgodnie z postanowieniami punktu IX.4. niniejszego Regulaminu 

obowiązku zwrotu na rzecz Sprzedawcy Produktu. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot w/w płatności zostanie 
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zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący; Sprzedawca w 

porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością 

poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów. 

11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje 

Kupującemu w odniesieniu do umów, o których  w art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 

r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). W szczególności prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w 

przypadku jeżeli przedmiotem zamówienia jest Produkt w postaci rzeczy nieprefabrykowanej, 

wyprodukowanej według specyfikacji konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych 

potrzeb (w tym w szczególności meble wyprodukowane na zamówienia Klienta wg przesłanej przez niego 

specyfikacji lub zindywidualizowanych potrzeb).  

 


