
 

Prawa przysługujące konsumentom 

 

     

  

 
 

Kupując produkt bądź usługę od podmiotu, który prowadzi działalność gospodarczą (np. sklep, sklep interne-
towy) jesteś konsumentem i przysługują Ci prawa, chroniące Twoje interesy. Przysługują Ci one również, 
jeśli dokonujesz zakupu w Internecie, z katalogu wysyłkowego czy u akwizytora. 

 

 Jeśli towar ma wadę (fizyczną lub prawną), możesz towar zareklamować na podstawie rękojmi bądź gwa-
rancji – wybór należy do Ciebie.  
 

Przykłady wad – towar nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel oznaczony  
w umowie albo wynikający z konkretnych okoliczności lub przeznaczenia 

– towar nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca Cię zapewniał 
– towar nie nadaje się do celu, o którym poinformowałeś sprzedawcę przed zawarciem umowy 
– towar został wydany w stanie niezupełnym 
– towar stanowi własność osoby trzeciej – np. pochodzi z kradzieży 
– towar jest obciążony prawem osoby trzeciej np. przysługuje jej prawo pierwokupu 

 

 Pamiętaj, że aby złożyć reklamację, nie musisz posiadać paragonu fiskalnego, musisz udowodnić fakt zawar-
cia umowy (np. potwierdzenie mailowe też jest wystarczające).  
 

 Najbezpieczniej złożyć reklamację na piśmie. Gdy będziesz składać reklamację, dokładnie opisz zauważoną 
wadę i sprecyzuj żądanie zgodnie z możliwymi wyborami przewidzianymi dla danej procedury (rękojmi bądź 
gwarancji). 
 

1. Rękojmia Wszystkie towary objęte są rękojmią z tytułu wad prawnych bądź fizycznych z mocy prawa. 
Reklamację z tytułu rękojmi zawsze składa się u sprzedawcy.  
Rękojmia obowiązuje dwa lata od daty wydania towaru.  
Reklamację z tytułu rękojmi powinieneś złożyć w ciągu roku od dnia zauważenia wady.  

Masz prawo żądać od sprzedawcy:  
– naprawienia wady (usunięcie wady);  
– wymiany towaru na nowy;  
– obniżenia ceny;  
– odstąpienia od umowy ze wzajemnym zwrotem świadczeń o ile wada jest istotna. 

Wybór żądania należy do Ciebie! Pamiętaj jednak, że sprzedawca może w granicach prawa nie uznać Twoje-
go wyboru i zaproponować inny sposób rozpatrzenia reklamacji. 

Jeżeli w ramach reklamacji złożyłeś przedsiębiorcy jedno z następujących żądań:  
– naprawy towaru,  
– wymiany towaru na nowy,  
– obniżenie ceny ze wskazaniem obniżonej ceny, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego w terminie  

14 dni kalendarzowych, należy przyjąć, iż uznał Twoją reklamację za uzasadnioną. 
 

2. Gwarancja Gwarancja udzielana jest zazwyczaj przez producenta, np. na sprzęty RTV, AGD i inne urządzenia elektro-
niczne. 
Reklamację składa się u sprzedawcy bądź w serwisie wskazanym na gwarancji.  
Każda gwarancja określa czas trwania gwarancji.  
Cel gwarancji ogranicza się (co do zasady) do przywrócenia określonej jakości reklamowanego towaru,  
a więc dotyczy przede wszystkim naprawy lub wymiany. 
 

 Jeśli zawierasz umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, masz prawo do odstąpienia od 
niej w terminie 14 dni kalendarzowych – bez podawania przyczyny. 
 

 


