
 
Informacja dotycząca skorzystania z prawa do odstąpienia  od umowy zawieranej na odległość  

z ŚWIAT LNU Sp. z o.o. (dalej ,,ŚWIAT LNU”) 
 
Prawo odstąpienia od umowy. 
Nabywca ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni od bez podania jakiejkolwiek 
przyczyny. 
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Nabywca wszedł 
 w posiadanie rzeczy (odbiór osobisty w siedzibie ŚWIAT LNU bądź wydanie przez przewoźnika) lub 
w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Nabywcę weszła w posiadanie rzeczy. 
 
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Nabywca musi poinformować ŚWIAT LNU  z o.o.,  
z siedzibą przy ul. Nadrzecznej 1a, 58-400 Kamienna Góra, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej 
umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, którego wzór można pobrać na naszej stronie 
internetowej www.swiatlnu.pl, przesłanego za pośrednictwem faksu na nr +48 75 645-42-01., listownie 
na adres ŚWIAT LNU lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@swiatlnu.pl 
 
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania 
przysługującego Nabywcy prawa odstąpienia od umowy 
 
Wraz z przekazaniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy prosimy o wskazanie adresu e-mail na 
które przesłane zostanie oświadczenie o potwierdzeniu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od 
umowy. W innym przypadku oświadczenie potwierdzające odstąpienie od umowy przekazane zostania 
na adres zamieszkania Nabywcy bądź na adres e-mail czy fax, z którego otrzymana została informacja  
o odstąpieniu od umowy.  
 
Towar proszę odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym 
poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą 
Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. 
 
Skutki odstąpienia od umowy 
 
W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z powyższą procedurą zwracamy Nabywcy wszystkie 
otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów 
wynikających z wybranego przez Nabywcę sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób 
dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od 
dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Nabywcy o wykonaniu prawa odstąpienia od 
niniejszej umowy.  
 
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte  
w pierwotnej transakcji, chyba, że Nabywca wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym 
przypadku Nabywca nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.  
 
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia 
nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.  
Zwrot towaru następuje na koszt Nabywcy. Szacowane koszt zwrotnego odesłania towaru nie powinny 
przekraczać kwoty 30 zł. brutto 
 
Pomimo odstąpienia od umowy odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające  
z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech  
i funkcjonowania rzeczy 
 
Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od 
umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili,  
w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.  


