zwroty towarów
r.pr. Agnieszka Witońska – Pakulska

według badań przeprowadzonych przez brytyjski dziennik „The Independent”

około 20%
kobiet kupuje ubrania jedynie po to, aby zrobić sobie w nich zdjęcie i zamieścić je na Instagramie, a
następnie zwraca je do sklepu

definicje
umowa zawarta na odległość - umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na
odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków
porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa - umowę z konsumentem zawartą:
a) przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy,
b) w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których mowa w lit. a,
c) w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po
tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego
przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron,
d) podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z
konsumentami;
lokal przedsiębiorstwa:
a) miejsce prowadzenia działalności będące nieruchomością albo częścią nieruchomości, w którym przedsiębiorca prowadzi
działalność na stałe,
b) miejsce prowadzenia działalności będące rzeczą ruchomą, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność zwyczajowo albo na
stałe;
Art. 2 ustawy o prawach konsumenta

czemu zwrot w e-commerce jest ustawowo uregulowany?
Przymierzyć

Dotknąć

Obejrzeć

kiedy prawo do zwrotu nie przysługuje?
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w
odniesieniu do umów:
•

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 nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub
służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

•

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

•

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.
Art. 38 ustawy o prawach konsumenta

prawo zwrotu przy odbiorze towarów w sklepie
Pytanie na stronie UOKiK: Jak interpretować umowę zawartą na odległość (np. przez internet), a sfinalizowaną w lokalu przedsiębiorcy?
Odpowiedź:
Aby określić, czy w przypadku zakupu przez internet rzeczy, która została odebrana w siedzibie przedsiębiorcy przysługuje 14-dniowy termin do
namysłu, należy w pierwszej kolejności rozstrzygnąć, z jakim rodzajem umowy mamy do czynienia. Zgodnie z prawem możemy odstąpić od umowy
na odległość, a więc takiej, która została zawarta z konsumentem za pomocą środka porozumiewania się na odległość (np. internetu) oraz bez
jednoczesnej fizycznej obecności stron.
Z tego względu kluczowe jest określenie momentu zawarcia umowy, tzn. czy dochodzi do niego za pośrednictwem Internetu, czy w siedzibie firmy
(najczęściej wynika to z przejętego przez przedsiębiorcę modelu sprzedaży). Może się zatem zdarzyć, że na stronie internetowej sklepu dochodzi
jedynie do zamówienia towaru (rezerwacji), a umowa zawierana jest w salonie sprzedaży przed jego odbiorem. Tak jest w przypadku niektórych
sklepów internetowych, które w swoich regulaminach lub też na samej stronie wskazują, że przez Internet można jedynie rezerwować towar. Z
tego też względu kliknięcie opcji „zamawiam” jest równoznaczne tylko i wyłącznie z zarezerwowaniem towaru. Sam zakup dokonywany jest
dopiero w siedzibie firmy. W takiej sytuacji nie dochodzi do zawarcia umowy na odległość i tym samym konsument nie ma prawa odstąpienia od
umowy. Niemniej należy pamiętać, że skoro nie doszło do zawarcia umowy na odległość, to sama rezerwacja nie jest, co do zasady, dla konsumenta
wiążąca, a więc nie ma on wtedy obowiązku zakupu zarezerwowanego towaru.
https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pytania-odpowiedzi/odstapienie-od-umowy-zawartej-na-odleglosc/
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kiedy można zwrócić towar
Odstąpienie = umowę uważa się za niezawartą
Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w
terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez, co do zasady, ponoszenia
kosztów.

ZWROT

np. 100 dni
14 dni
ODSTĄPIENIE
Jeżeli konsument nie został poinformowany o prawie do odstąpienia od umowy,
może skorzystać z tego uprawnienia w ciągu kolejnych 12 miesięcy.
Jeżeli jednak w tym okresie sprzedający przekaże mu taką informację,
to termin upływa po 14 dniach od momentu jej otrzymania.

najczęstsze wymogi przy zwrotach
Pomimo licznych komentarzy, zarówno UOKiK, jak również decyzji w stosunku do przedsiębiorców, sklepy przy zwrotach dokonywanych w
terminie 14 dni wymagają:

Paragonu

Przypiętych metek/
oryginalnego opakowania

Braku śladów noszenia

termin na oświadczenie o zwrocie
Umowa sprzedaży dotyczy:
• jednej rzeczy – 14 dni od dnia jej otrzymania;
Przykład: Pani Agnieszka zakupiła telefon, który otrzymała dnia 10 sierpnia. Termin na zwrot
upływa 24 sipernia.
• kilku rzeczy, które dostarczane są osobno lub częściami - początek terminu jest liczony od
otrzymania przez konsumenta ostatniej rzeczy, partii lub części.
Przykład: Pani Agnieszka zakupiła telefon i obudowę. Telefon otrzymała 10 sierpnia a obudowę 17
sierpnia. Termin na odstąpienie upływa 31 sierpnia.
• regularnego dostarczania towarów przez określony czas – rozpoczęcie biegu terminu zależy od
daty otrzymania przez konsumenta pierwszej rzeczy.
Przykład: Pani Agnieszka zamówiła prenumeratę miesięcznika Elle, pierwszy numer otrzymała 10
września. Od umowy może odstąpić do dnia 24 września.
Pozostałe umowy np. na wykonania usługi lub zlecenie - termin do odstapienia rozpoczyna bieg od
dnia zawarcia umowy.
Przykład: Pani Agnieszka 1 września zawarła umowę na świadczenie usług. Termin na odstąpienie
mija 15 września.

Forma oświadczenia o zwrocie
Od umowy można odstąpić przez złożenie stosownego oświadczenia.
Forma oswiadczenia może być dowolna, ale dla celów dowodowych
najlepiej uczynić to na piśmie.
Jeśli sklep przewiduje możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy
drogą elektroniczną, np. przez stronę internetową, to zobligowany jest do
potwierdzenia jego otrzymania – czyli np. do wysłania konsumentowi e-maila.
Wskazane jest zamieszczenie na stronie wzoru oświadczenia o odstąpieniu np.
jako linku w regulaminie.

Koszty przy zwrocie
Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić:
• równowartości ceny towaru,
• koszty doręczenia mu zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej
opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.
Jeżeli klient wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej
dostawy a najtańszym sposobem transportu.
Przykład:
Pani Agnieszka kupiła przez internet obudowę do telefonu za 49 zł. Jako sposób doręczenia wybrała
kuriera za 11 zł. Inne formy dostarczenia towaru dostępne w sklepie to: odbiór osobisty za 0 zł,
list polecony za 9 zł.
Pani Agnieszka w terminie odstąpiła od umowy.
W takim przypadku sprzedawca zwraca klientowi wartość oobudowy (49 zł) i koszty skorzystania z
najtańszego środka transportu przewidzianego w ofercie (9 zł). Nie należy uwzględniać odbioru osobistego,
gdyż nie jest to sposób dostarczenia produktu, a jedynie możliwość samodzielnego odbioru.

Koszty przy zwrocie
Pytanie do UOKiK: Czy oferowaną przez sprzedawcę gratisową dostawę należy traktować jako najtańszy
zwykły sposób dostarczenia rzeczy? Jakie koszty sprzedawca powinien zwrócić konsumentowi –
po odstąpieniu przez konsumenta od umowy - w przypadku wyboru innej, oferowanej przez sklep
odpłatnej opcji dostarczenia rzeczy?
Odpowiedź:
Oferowaną przez sprzedawcę bezpłatną opcję dostawy towaru (w postaci np. listu poleconego za 0 złotych)
należy traktować jako najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy. Jeżeli konsument z opcji sklepu wybrał
jednak inną, odpłatną (np. przesyłkę kurierską w cenie 15 złotych), to po odstąpieniu przez niego od
umowy sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu tych kosztów.
https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pytania-odpowiedzi/odstapienie-od-umowy-zawartej-na-odleglosc/

Termin za zwrot – art. 32 ustawy o prawach konsumenta
Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez
niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze
zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia
przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Koszty przy zwrocie
Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy
(np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania), chyba że przedsiębiorca:
• zgodził się je ponieść lub
• nie poinformował kupującego o konieczności ich poniesienia.
Klient jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości
rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób.
Ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób,
w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym.
Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony.
Jeśli tak robi, sprzedawca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku
ze zmniejszeniem wartości towaru.

Korzystanie z rzeczy w sposób konieczny do
stwierdzenia charakteru, cech i fukcjonowania
Mając na uwadze treść przytoczonych przepisów oraz zalegający w aktach sprawy dowód nadania przez powoda pisma zawierającego
oświadczenie o odstąpieniu od umowy Sąd uznał, iż A. G.dopełnił warunków skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży trójkołowca,
co w konsekwencji skutkuje obowiązkiem sprzedawcy do zwrotu ceny towaru stanowiącego przedmiot umowy. Wbrew zarzutom pozwanej Sąd przyjął,

iż korzystanie przez powoda z motoroweru związane z przejechaniem dystansu ok. 100-150 km w celu sprawdzenia jakiej długości trasę można pokonać
po pojedynczym ładowaniu akumulatora pojazdu, nie można zakwalifikować jako działanie wykraczające poza zakres konieczny do stwierdzenia parametrów
i funkcjonowania pojazdu. Zaznaczenia wymaga, iż Sąd zasądził na rzecz powoda całość roszczenia objętego żądaniem, uznał bowiem, iż pozwana nie
informowała powoda, iż krótkie ( trwające ok. 0,5 h) szkolenie dotyczące obsługi motoroweru jest dodatkowo płatne. Poza tym kwota 1.500 złotych
pobrana z tego tytułu przez pozwaną jawi się jako rażąco wygórowana, a samo przeprowadzenie szkolenia w świetle zebranego materiału dowodowego
Sąd uznał za wątpliwe. Poza tym zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się
umową przedsiębiorca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę konsumenta na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione
wynagrodzenie za główne obowiązki umowne przedsiębiorcy. Z treści zeznań powoda nie wynika, by takiej zgody co do płatności za szkolenie pozwanej udzielił.
Wyrok Sądu Rejonowego w Łańcucie, Sygn. akt I C 14/19

klauzule niedozwolone
"Warunkiem zwrotu, lub reklamacji
towaru jest posiadanie paragonu,
lub faktury na dany towar i
odesłanie ich do firmy "NEW FRESH
Justyna Pakuła" wraz ze zwracanym
(reklamowanym) towarem” (4606)

"Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku o
ochronie praw konsumentów - z towaru zakupionego
w naszym sklepie można zrezygnować bez podania
przyczyny w ciagu 10 dni od daty odebrania
przesyłki. Jest to możliwe tylko wtedy gdy produkt
nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden
sposób uszkodzony. Zwracany towar należy
bezpiecznie zapakować i zaopatrzyć w otrzymaną
wraz z nim fakturę/paragon.Gwarantujemy zwrot
wartości produktu. Pieniądze zwracamy przelewem
lub przekazem pocztowym. Koszt dostawy i odesłania
towaru nie podlega zwrotowi.” (4647)
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klauzule niedozwolone
"Zwracany towar należy odesłać
razem z fakturą oraz
oświadczeniem zwrotu, w
oryginalnym nieuszkodzonym
opakowaniu. Sklep gwarantuje
zwrot kwoty równej cenie
zmówionego towaru."(6960)

„Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem
Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w
stanie niezmienionym tzn.: towar musi być
zapakowany w oryginalny karton z
potwierdzeniem zakupu (paragon fiskalny,
faktura VAT lub inny dokument potwierdzający
zakup), zwracany towar nie może nosić śladów
użytkowania, być uszkodzony (dotyczy to także
opakowania). Należna kwota zostanie
zwrócona Klientowi, po otrzymaniu wszystkich
wymienionych wyżej elementów.” (7304)

"Zwrócony towar powinien być w stanie
nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w
fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów
eksploatacji."(6992)
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klauzule niedozwolone
" Zwracany towar należy odsyłać
razem z otrzymaną wraz z nim
fakturą z wypełnioną częścią
"zwrot" (7386)

„ Warunkiem przyjęcia zwrotu jest poprawne
wypełnienie formularza (oświadczenie o
odstąpieniu od umowy zawartej na odległość załącznik dostępny przez e-mail) i przesłania go
na wskazany adres e-mail".” (7235)
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" Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie
zamówionych produktów. Pieniądze zostaną oddane,
zgodnie z powyższą ustawą, w ciągu 14 dni
roboczych, wyłącznie przelewem bankowym na
konto wskazane przez Klienta."(7363)
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sposoby walki z nagminnymi zwrotami

Czarne listy

Duże metki
przyczepiane w widocznych

klientów, którzy nagminnie

miejscach uniemożliwające

zwracają towary.

wyjście w danym produkcie na
ulicę.

Mniejszy zwrot
pomniejszenie zwarcanych kwot o wartość, o
którą towar uległ zmiejszeniu.

Konsumenci

Przedsiębiorcy

agnieszka.witonska-pakulska@pakulskikancelaria.pl

+48 784 431 042

