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„E-odst¹pienie”

Inne wa¿ne kwestie

Co wa¿ne, projekt przewiduje, ¿e mo¿liwe bêdzie 
zamieszczenie na stronie internetowej e-sklepu 
formularza odst¹pienia. Konsument bêdzie móg³ 
wype³niæ go i przes³aæ do sprzedawcy elektronicznie. 
Natomiast sprzedawca obowi¹zany bêdzie 
niezw³ocznie przes³aæ potwierdzenie odbioru 
takiego formularza tak¿e drog¹ elektroniczn¹. 
Ma to u³atwiæ proces rezygnacji z zakupów. 
Formularz taki bêdzie móg³ przybraæ dowoln¹ 
formê, umo¿liwiaj¹c¹ konsumentowi z³o¿enie 
jasnego, s³ownego oœwiadczenia.

Dyrektywa dotyczy tak¿e plików „œci¹ganych” 
   z sieci. Tu bêdzie mo¿na odst¹piæ od umowy 
   tylko wtedy, gdy nie rozpoczêto jeszcze us³ugi 
   pobierania. 

Towary zamówione „na odleg³oœæ” bêd¹ musia³y 
   zostaæ dostarczone niezw³ocznie, ale nie póŸniej 
   ni¿ w ci¹gu 30 dni.

Nowe przepisy mog¹ wejœæ w ¿ycie nawet w tym 
roku. Kolejnym etapem bêdzie ich implementacja 
w pañstwach cz³onkowskich UE.

• 

• 

W dniu 24 marca 2011 r. Parlament 
Europejski popar³ projekt dyrektywy 
o prawach konsumentów - KOM(2008)614 
(Projekt). Projekt dotyczy prawa umów 
konsumenckich i ³¹czy cztery dotychczas 
obowi¹zuj¹ce dyrektywy w sprawie: umów 
na odleg³oœæ, umów poza lokalem przed-
siêbiorstwa, sprzeda¿y konsumenckiej
i nieuczciwych postanowieñ umownych. 

Oto najwa¿niejsze zmiany w zakresie transakcji 
„na odleg³oœæ”:

 
Dotychczasowe dyrektywy przewiduj¹ mo¿liwoœæ 
„wycofania siê” z transakcji zawartej na odleg³oœæ 
(Internet, telefon, katalog) lub poza lokalem 
przedsiêbiorstwa i zwrotu towaru bez podawania 
powodów. Jednak¿e, w ró¿nych krajach obowi¹zuj¹ 
ró¿ne terminy do wykonania takiego odst¹pienia. 
W Polsce jest to obecnie 10 dni. Projekt ujednolica 
termin prawa do odst¹pienia: bêdzie to 14 dni. 
Co do zasady termin ten bieg³ bêdzie od momentu
zawarcia umowy lub dnia (je¿eli jest on inny ni¿ 
dzieñ zawarcia umowy), w którym konsument 
otrzyma podpisan¹ umowê. Gdy konsument 
skorzysta z prawa odst¹pienia, powinien odes³aæ 
towary niezw³ocznie, lecz nie póŸniej ni¿ 
w ci¹gu 14 dni od momentu zakomunikowania 
przedsiêbiorcy decyzji o odst¹pieniu np. za 
pomoc¹ elektronicznego formularza.

Projekt przewiduje, ¿e przedsiêbiorca zwraca 
ka¿da sumê otrzyman¹ od konsumenta, czyli te¿ 
koszty uprzedniej wysy³ki (dostawy). Natomiast 
konsument pokrywa tylko koszty (bezpoœrednie) 
zwrotu towarów, chyba ¿e to przedsiêbiorca 
zgodzi³ siê na ich pokrycie. W przypadku, gdy 
wartoœæ zwracanego towaru 
przekracza 40 EUR, to koszt ten obci¹¿y jednak 
przedsiêbiorcê. Ponadto, przedsiêbiorca nie 
bêdzie musia³ ponosiæ kosztów dostawy do 
konsumenta je¿eli ten wybra³ typ dostawy inny 
ni¿ standardowa dostawa oferowana przez 
przedsiêbiorcê.

Prawo odst¹pienia

Zwrot kosztów
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