Prawo do odstąpienia od umowy
Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz.
827) Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w sklepie
internetowym polskiedzieci.pl w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podawania
przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6
poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się od daty otrzymania
zrealizowanego zamówienia, lub od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej
części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie było realizowane w
częściach.
Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do
umowy zgodnie z zapisami art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.:
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o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną
zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem
świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo
odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w
zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można
zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę;
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od
umowy.

Odstąpienie od umowy wymaga poinformowania o swojej decyzji o odstąpieniu od
umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Konsument może skorzystać z wzoru
formularza odstąpienia od umowy przesyłanego wraz z potwierdzeniem zamówienia
i dodatkowo dostępnego na stronie https://www.polskiedzieci.pl/odstapienie,19,
jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy,
wystarczy, wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi
prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstapienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu
produktów, a sklep zwróci Konsumentowi uiszczoną należność.
Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt do sklepu,
niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części.
Sklep nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie
odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
Bezpośredni koszt zwrotu produktu, jak również wszelkie koszty i ryzyko związane
ze zwrotem w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Konsument.

