
§11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni

od dnia dostarczenia produktu, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 6.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi 

poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w 

drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą 

elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w 

Serwisie). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby 

Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu 

prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od 

umowy.

3. Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od umowy 

znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu. 

4. Konsument może również skorzystać z automatycznego formularza zwrotu 

udostępnianego przez serwis „Furgonetka” na stronie furgonetka.pl. Żeby 

skorzystać z takiego formularza, Konsument przechodzi przez link 

udostępniony przez Sklep KiddyMate w stopce strony, w zakładce „Reklamacje 

i zwroty” lub poprzez link z wiadomości e-mail wysłanej przez Sklep w celu 

obsługi zamówienia. Skorzystanie z powyższego formularza jest możliwe 

jedynie po zalogowaniu lub rejestracji na stronie furgonetka.pl. Klient 

wykonując zwrot przez serwis Furgonetka, akceptuje postanowienia 

Regulaminu i Polityki Prywatności serwisu Furgonetka.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni 

od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić 



Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt 

dostawy Produktu, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu.

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu 

zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na 

inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje 

Konsumentowi w następujących przypadkach:

a) 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;

b) o świadczenie usługi, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz 

nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub 

służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) o świadczenie usługi, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po

dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie 

połączone z innymi rzeczami.

8. Sprzedawca  może  wstrzymać  się  ze  zwrotem  płatności  do  czasu  otrzymania

Produktu i sprawdzenia jego stanu.

9. Jeżeli  Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy możliwy

sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu

Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

10. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkty do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie

później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin

jest  zachowany,  jeżeli  Konsument przed upływem terminu 14 dni  odeśle zwracany

Produkt na adres Sprzedawcy.



11. Konsument jest  zobowiązany pokryć bezpośrednie koszty  zwrotu Produktu tytułem

odstąpienia od umowy (koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy). 

12. Konsument  ponosi  odpowiedzialność  za  zmniejszenie  wartości  Produktu  będące

wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia

charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.

13. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona 

przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie 

wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas 

składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę.    

§12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów Sklepu będących 

Przedsiębiorcami.

2. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może 

wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej 

na utrzymaniu konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez 

wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego 

oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do 

rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do 

Sprzedawcy.

3. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy zwartej z Klientem 

niebędącym Konsumentem bez podania przyczyny, w terminie 14 dni 

kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi 

stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez 

niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w 

stosunku do Sprzedawcy.



4. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient 

nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w 

sposób przyjęty przy danym rodzaju przesyłki. Niezwłocznie powinien dokonać 

czynności mających na celu ustalenie odpowiedzialności przewoźnika. 

Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek 

lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do 

wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami, Sprzedawca ma prawo 

samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz 

wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od 

wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności albo zawarcia umowy 

sprzedaży.

6. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy 

(Klienta) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

sprzedaży, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Produktu oraz 

kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży i złożonego Zamówienia, w 

przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. Sprzedawca nie ponosi 

odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.

7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który 

nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje 

poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§13 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA 

PRAWACH KONSUMENTA



1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest taki przedsiębiorca, który 

dokonuje zakupów w Sklepie, które są związane z prowadzoną przez niego 

działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru 

zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez

niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o 

prawach konsumenta. 

2. Przedsiębiorcę, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, 

będą dotyczyć postanowienia niniejszego regulaminu, które dotyczą 

Konsumenta tj. m.in.:

a) Usług świadczonych drogą elektroniczną

b) Odstąpienia od umowy przez Konsumenta

c) Reklamacji i rękojmi,

w zakresie ograniczonym art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 

385/5, art. 556/4, art. 556/5 i art. 576/5 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym 

zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców. 

3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy regulamin 

podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień 

wymienionych w niniejszych paragrafie, powinien uzupełnić stosowny 

formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności dane 

potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 38a 

ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób. 

4. Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu

przesłanym do Sprzedawcy lub w inny sposób, że zakupiony Produkt/y, a tym 

samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną 

przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego 

charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu 



wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że 

spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać. 

Formularze stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu. 
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