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Wstępne uwagi na temat prawa konsumenta do odstąpienia od umowy:

Po zamówieniu towarów w sklepie internetowym spółki Felder KG zamówienie zostanie wysłane — w zależności od 
właściwości towaru — w paczce (= towar, który można wysłać w paczce) i/lub w ramach usługi spedycyjnej
(= towar, którego nie można wysłać w paczce).

To, które pouczenie o odstąpieniu od umowy jest właściwe dla konsumenta, zależy od tego, czy zamówiony towar 
konsument otrzymał w paczce czy w ramach usługi spedycyjnej. Pouczenie o odstąpieniu od umowy dla towaru, 
który można wysłać w paczce, jest właściwe w przypadku zamówienia dostarczonego w paczce. Pouczenie o 
odstąpieniu od umowy dla towaru, którego nie można wysłać w paczce, jest właściwe w przypadku zamówienia 
dostarczonego w ramach usługi spedycyjnej. Jeżeli zamówienie zostało dostarczone zarówno w paczce, jak i w 
ramach usługi spedycyjnej, a konsument chce odstąpić od całego zamówienia, wówczas dla tego przypadku są 
właściwe oba oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy należy stosować się do właściwego dla siebie pouczenia o odstąpieniu od umo-
wy, a takie właściwe dla siebie pouczenie należy zaznaczyć, stawiając haczyk w kratce znajdującej się na początku 
odpowiedniego pouczenia.
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Chcę skorzystać z poniższego pouczenia o odstąpieniu od umowy dla towaru, który można wysłać w paczce. 
(Proszę zaznaczyć krzyżykiem)

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY dla towaru, który można wysłać w paczce

Prawo do odstąpienia od umowy

Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podawania przy-
czyny. Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym konsument lub osoba trzecia wska-
zana przez niego, która nie jest przewoźnikiem, przejął/a w posiadanie ostatni towar. Aby skorzystać z prawa do 
odstąpienia od umowy, należy poinformować nas, tzn. spółkę FELDER GROUP POLSKA sp. z o.o., al. Jana Pawla II 
43, 44-240 ZORY, telefon: 32/453 14 72, e-mail: info@felder.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umo-
wy, przesyłając nam jednoznaczne oświadczenie (korzystając np. z poczty tradycyjnej, faksu lub poczty e-mail). W 
tym celu można skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który jednak nie jest narzucony 
jako jedyny dozwolony. W celu zachowania okresu odstąpienia od umowy wystarczy wysłać powiadomienie o 
skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu odstąpienia.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Aby odstąpić od umowy, wystarczy wypełnić ten formularz i odesłać go.)

FELDER GROUP POLSKA sp. z o.o. 
al. Jana Pawla II 43
44-240 ZORY
Tel.: 32/453 14 72
E-mail: info@felder.pl

- Niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy dotyczącej zakupu
poniższych towarów (*)/świadczenia poniższej usługi (*)

- Data zamówienia (*)/data dostawy (*)
- Imię i nazwisko konsumenta/imiona i nazwiska konsumentów
- Adres konsumenta/adresy konsumentów
- Podpis konsumenta/podpisy konsumentów (tylko w przypadku zawiadomienia w formie papierowej)
- Data

-------------------------------
(*) Niepotrzebne skreślić. 
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Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy jesteśmy zobowiązani do zwrotu wszystkich otrzymanych płatności, 
w tym kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego sposobu dostawy niż 
tego, który oferujemy w ramach najkorzystniejszej dostawy standardowej), niezwłocznie i nie później niż w ciągu 
czternastu dni od dnia wpłynęcia do nas powiadomienia o odstąpieniu od niniejszej umowy. Aby dokonać zwrotu 
płatności, korzystamy z tych samych form płatności, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie 
uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku nie pobieramy opłat z tytułu zwrotu płatności. Możemy odmówić zwrotu 
płatności do momentu otrzymania z powrotem towarów lub do momentu dostarczenia dowodu odesłania towarów, 
w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Konsument jest zobowiązany do niezwłocznego odesłania lub prze-
kazania nam towarów, tzn. na adres: KR-Felder-Straße 1, 6060 Hall in Tirol, Austria, a w każdym razie nie później 
niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformuje nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zacho-
wany, jeśli towary zostały nadane do wysyłki przed upływem czternastu dni. Konsument ponosi koszty ewentualnej 
utraty wartości towarów tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z takiego korzystania z towarów, które nie jest 
konieczne do sprawdzenia ich budowy, właściwości i działania.

Koniec pouczenia o odstąpieniu od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje zgodnie z § 312g ust. 2 austriackiego kodeksu cywilnego (BGB) 
w przypadku dostawy towarów, które są wykonane zgodnie ze specyfikacją klienta lub wyraźnie dostosowane do 
osobistych potrzeb, a także w przypadku dostawy towarów, jeżeli zostały nierozłącznie zmieszane z innymi towarami 
po dostawie z powodu ich istoty działania.
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