
Załącznik nr 1 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY  

1. Konsument, który w Sklepie zawarł Umowę sprzedaży Produktu lub Umowę o dostarczanie 
Treści cyfrowej lub Usługi Cyfrowej może odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny 
i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. 

2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży Produktu wygasa po upływie 14 dni od objęcia 
Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż 
przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane 
osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, 
dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy o 
dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku rozpoczyna się dla Umowy w wykonaniu której 
przedsiębiorca wydaje Treść cyfrową na nośniku – od objęcia Treści cyfrowej na nośniku w 
posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w 
przypadku gdy Umowa o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku obejmuje wiele Treści cyfrowych 
na nośniku, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie 
ostatniej Treści cyfrowej na nośniku, partii lub części. 

3. Konsument nie jest uprawniony do odstąpienia od zawartej w Sklepie: 

a) Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej bez nośnika, za którą Konsument jest zobowiązany do 
zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą 
Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu 
świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a 
Usługodawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 Ustawy o 
prawach konsumenta, 

b) Umowy o dostarczanie Usług cyfrowych, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, 
jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który 
został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez 
Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości. 

c) Umowy sprzedaży lub umowy o Dostarczenie Treści cyfrowej w odniesieniu do umów: 

i. o świadczenie usług dodatkowych, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę dodatkową, za 
wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem 
świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy 
i przyjął to do wiadomości; 

ii. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi 
Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia 
od Umowy sprzedaży; 

iii w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według 
specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 



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

v. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt 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; 

vi. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój 
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

vii. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania 
pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, 
których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne 
do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje 
Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 

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

ix. świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest 
zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których Konsument lub Przedsiębiorca na prawach 
konsumenta wyraźnie zażądał od Usługodawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania 
naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta. 

x. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy 
zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i 
których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 

xi. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 

xii. zawartej w drodze aukcji publicznej; 

xiii. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu 
towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami 
rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres 
świadczenia usługi; 

xiv. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument 
jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i 
uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po 
spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do 
wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 
ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta; 

4. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży Produktu lub Umowy o dostarczanie Treści 
cyfrowej lub Usługi cyfrowej może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie 
jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu na adres: Labelpunks Publishing House Sp. z o.o., ul. 
Szwedzka 30/50 , 03-420 Warszawa lub drogą mailową na adres: CONTACT@label- 



magazine.com. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na prezentowanym wzorze formularza, 
jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed 
jego upływem.  

5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Produktu lub Umowy o dostarczanie Treści 
cyfrowej lub Usługi Cyfrowej Usługodawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, 
w tym koszty dostarczenia Produktu lub Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowe (z wyjątkiem 
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego 
niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę), niezwłocznie, a w 
każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o 
decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży lub Umowy o 
dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu 
takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, 
chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument 
nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

6. Usługodawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub Treści 
cyfrowej na nośniku lub do czasu dostarczenia Usługodawcy dowodu jego odesłania, w zależności 
od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

7. Produkt i/ lub Treść cyfrową na nośniku lub należy odesłać lub przekazać na adres: Labelpunks 
Publishing House Sp. z o.o., ul. Szwedzka 30/50 , 03-420 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym 
razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Usługodawcę o 
odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku. Termin 
jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt lub Treść cyfrową na nośniku przed upływem 
terminu 14 dni. 

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu lub Treści cyfrowej na nośniku.. 

9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu lub Treści cyfrowej na nośniku 
wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, 
cech i funkcjonowania. 

10. Jeżeli Konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia usług dodatkowych przed upływem terminu 
do odstąpienia od Umowy sprzedaży Produktu zobowiązany jest do uiszczenia ich ceny 
proporcjonalnie do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Usługodawcę 
o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. 

11. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie 
Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez 
Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Usługodawcę lub osobę 
trzecią na podstawie porozumienia z Usługodawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z 
wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa 
została zawarta z osobą trzecią, przedsiębiorca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta 
od Umowy sprzedaży Produktu lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej. 


