
Wzór powiadomienia o odstąpieniu od umowy w 

przypadku niezgodności towaru z umową 

 
          

    ......................dnia.......................   

  ...................................................     

  ...................................................     

  ...................................................     

  (imię i nazwisko oraz adres nabywcy)     

    ...................................................   

    ...................................................   

    ...................................................   

    (nazwa sprzedającego)   

        

        

      

  

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży 

konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 

1176)  informuję, iż odstępuję od umowy sprzedaży zawartej w dniu 2.01.2012 roku, 

której przedmiotem był telewizor marki UUU model 1232 i żądam zwrotu zapłaconej ceny 

w wysokości 2 700 złotych. 

  

  Uzasadnienie   

  

W dniu 2.01.2012 roku nabyłem telewizor marki UUU model 1232. Po krótkim okresie 

użytkowania zauważyłem, iż kolory w telewizorze wpadają w odcień fioletowy. Ponadto 

wyraźnie dało się zauważyć znaczne zniekształcenie obrazu. W związku z powyższym w 

dniu 10.01.2012 roku złożyłem w sklepie AGD-RTV, w którym nabyłem przedmiotowy 

telewizor reklamację. Po odebraniu naprawionego przedmiotu sprzedaży niestety wady 

produktu pojawiły się ponownie ( po 15 dniach użytkowania). W związku z powyższym 

telewizor został ponownie oddany do sklepu w celu usunięcia wad. Gdy po raz trzeci 

pojawiły się te same usterki sprzedawca wymienił telewizor na nowy. 

  

  Niestety w wymienionym telewizorze kolory nadal wpadają w odcień fioletowy.   

  

W związku z powyższym bezsporne jest, iż wada tego modelu telewizorów nie daje się 

usunąć. Produkt ten jest więc niezgody z umową. Ponadto zostały spełnione wszelkie 

przesłanki umożliwiające mi odstąpienie od umowy i żądanie zwrotu zapłaconej ceny 

(dwukrotna naprawa i wymiana na nowy). 

  

  

W związku z powyższym bezsporne jest, iż wada tego modelu telewizorów nie daje się 

usunąć. Produkt ten jest więc niezgody z umową. Ponadto zostały spełnione wszelkie 

przesłanki umożliwiające mi odstąpienie od umowy i żądanie zwrotu zapłaconej ceny 

(dwukrotna naprawa i wymiana na nowy). 

  

  
Jednocześnie nadmieniam, iż w przypadku negatywnego rozpatrzenia mojej sprawy 

wystąpię na drogę sądową. 
  

      

    Z poważaniem   

        

  W załączeniu:   

  Umowa sprzedaży oraz zgłoszenia reklamacji   

      

  Uwagi:   

  
W/w przypadek  jest tylko wzorem na podstawie którego możecie Państwo opisywać 

swoje sytuacje w celu odstąpienia od umowy sprzedaży, gdy produkt jest niezgodny z 

umową. 

  

 


