
 
 

 

 

 

 

 

 POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 

Kupujący będący Konsumentem uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zawartej na odległość za 

pośrednictwem Sklepu internetowego prowadzonego pod adresem url: www.sklep.kolagen_ncn.pl w terminie 14 dni 

bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

 

TERMIN NA ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub 

w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. 

 

SPOSÓB ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy aby Konsument poinformował nas o swojej decyzji o 

odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez: 

 wysłanie pisma pocztą na adres: Kolagen NCN Polska sp. z o.o., Dział E-Commerce, ul. Andrzej Struga 78 lok. 34, 90 – 

557 Łódź, z dopiskiem „Zwrot” lub 

 przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@kolagen-ncn.pl. 

 

MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 

Odstępując od umowy, Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to 

obowiązkowe. 

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 

konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), dodatkowo jest załączony do wysłanej przez nas wiadomości elektronicznej 

potwierdzającej realizację zamówienia, a także do przesyłki, którą Konsument otrzymuje wraz z zamówionym towarem. 

Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest również na stronie internetowej Sklepu pod adresem : 

https://sklep.kolagen-ncn.pl/GetFile.ashx?tos=28&lngId=1 

 

ZWROT TOWARU W ZWIĄZKU Z ODSTĄPIENIEM OD UMOWY 

mailto:bok@kolagen-ncn.pl


 
 

 

Odstępując od umowy Konsument zobowiązany jest zwrócić nam towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni 

od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od umowy. 

 

Do zachowaniu terminu, wystarczy, Konsument wyśle towar przez upływem 14-dniowego terminu na adres: 

 

Kolagen NCN Polska sp. z o.o. 

Dział E-Commerce 

ul. Andrzeja Struga 78 lok. 34 

90 – 557 Łódź 

z dopiskiem „Zwrot” 

 

Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. 

 

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób 

inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. 

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 

W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty 

dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu 

dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym 

przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu 

prawa odstąpienia od umowy. 

 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego 

odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

 

BRAK PRAWA DO ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

Informujemy, że zgodnie z art. 38 pkt 5) ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 

827), prawo odstąpienie od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem jest 

rzecz (towar) dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na 

ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 

 


