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RĘKOJMIA ZA WADY



Pojęcie wady – wada fizyczna 

5

4

2

1
3

nie ma właściwości, 

o których posiadaniu 

zapewniał sprzedawca

nie ma właściwości, 

którą ze względu na cel 

wskazany w umowie lub 

przeznaczanie mieć 

powinna

nie nadaje się do celu, 

o którym kupujący 

poinformował sprzedawcę

została nieprawidłowo 

zamontowana 

i uruchomiona przez 

sprzedawcę lub według 

jego instrukcji

została wydana w stanie 

niezupełnym

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy 

sprzedanej z umową, tzn. rzecz:



Pojęcie wady – wada prawna

rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej1

2

3

rzecz sprzedana jest obciążona prawem osoby trzeciej

ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą 
wynika z decyzji lub orzeczenia



\ skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu;

\ implementacja dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z 

20.5.2019 r. w sprawie niektórych aspektów 

umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług 

cyfrowych (Dz.Urz. UE L Nr 136); 

\ implementacja dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z 

20.5.2019 r. w sprawie niektórych aspektów 

umów sprzedaży towarów, zmieniającej 

rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 

2009/22/WE oraz uchylającej dyrektywę 

1999/44/WE (Dz.Urz. UE L Nr 136);

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach 

konsumenta oraz ustawy – Kodeks cywilny



\ towar – rzecz ruchoma, a także woda, gaz i energia elektryczną, w przypadku gdy są 

oferowane do sprzedaży w określonej objętości lub ilości;

\ usługa cyfrowa – usługa pozwalającą konsumentowi na: 

a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, 

b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez 

konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, 

c) inne formy interakcji za pomocą takich danych;

\ towar z elementami cyfrowymi – towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z 

nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego 

prawidłowe funkcjonowanie;

\ treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej; * (definicja już jest 

obecnie w ustawie o prawach konsumenta); 

Projektowana nowelizacja – nowe definicje



Pojęcie wady – wada fizyczna – projekt nowelizacji

dostarczany z akcesoriami 

i instrukcjami,

takiej samej jakości jak 

udostępniona wcześniej próbka lub 

wzór

występuje w takiej ilości i ma takie cechy, 

jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i 

których konsument może zasadnie 

oczekiwać

nadawać się do celów, do 

których zazwyczaj używa się 

towaru tego rodzaju

przydatny do szczególnego 

celu, do którego jest 

konsumentowi potrzebny, a o 

którym konsument poinformował 

przedsiębiorcę

zgodne z umową pozostają w 

szczególności: jego opis, 

rodzaj, ilość, jakość, 

kompletność i funkcjonalność

Towar jest 

zgodny z 

treścią umowy, 

jeżeli:



Pojęcie wady – wada fizyczna – usługi i treści cyfrowe –

projekt nowelizacji

dostarczany z akcesoriami 

i instrukcjami,

są zgodne z wersją próbną lub 

zapowiedzią

występuje w takiej ilości i ma takie 

cechy, jakie są typowe dla treści 

cyfrowej lub usługi cyfrowej tego 

rodzaju i których konsument może 

zasadnie oczekiwać*

nadają się do celów, w których zazwyczaj 

korzysta się z treści cyfrowej lub usługi 

cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem 

obowiązujących przepisów prawa, norm 

technicznych lub dobrych praktyk

przydatny do szczególnego 

celu, do którego jest 

konsumentowi potrzebny, a o 

którym konsument poinformował 

przedsiębiorcę

zgodne z umową pozostają w szczególności: 

opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, 

funkcjonalność, kompatybilność, 

interoperacyjność oraz dostępność wsparcia 

technicznego i aktualizacji

Treść cyfrowa lub 

usługa cyfrowa 

są zgodne z 

umową, jeżeli:



Pojęcie wady – wada prawna – projekt nowelizacji

obciążenie rzeczy prawami osoby trzeciej1

2

3 nieistnienie prawa

ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą 
wynika z decyzji lub orzeczenia



Domniemanie istnienia wady 

OBECNIE

\ Jeżeli kupującym jest konsument, a 

wada fizyczna została stwierdzona przed 

upływem roku od dnia wydania rzeczy 

sprzedanej, domniemywa się, że wada 

lub jej przyczyna istniała w chwili 

przejścia niebezpieczeństwa na 

kupującego.

PO NOWELIZACJI

\ Domniemywa się, że brak zgodności towaru z 

umową, który ujawnił się przed upływem 

dwóch lat od dostarczenia towaru, istniał w 

chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie 

udowodnione inaczej lub jeżeli domniemania 

tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru 

lub charakterem braku zgodności z umową.



Domniemanie istnienia wady 

OBECNIE

\ Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, 

jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona 

przed upływem dwóch lat. 

\ Jeżeli kupującym jest konsument a 

przedmiotem sprzedaży jest używana 

rzecz ruchoma, odpowiedzialność 

sprzedawcy może zostać ograniczona, 

nie mniej niż do roku od dnia wydania 

rzeczy kupującemu.

PO NOWELIZACJI

\ Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za 

brak zgodności towaru z umową istniejący w 

chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 

dwóch lat od dostarczenia towaru. 

\ W przypadku towaru używanego strony mogą 

skrócić ten czas, nie więcej niż o rok.



Domniemanie istnienia wady 

OBECNIE

\ Sprzedawca jest zwolniony od 

odpowiedzialności z tytułu rękojmi jeżeli 

kupujący wiedział o wadzie w chwili 

zawarcia umowy; 

\ gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości 

wynikających z publicznych zapewnień

\ w przypadku kupujących niebędących 

konsumentami – jeżeli kupujący wiedział 

o wadzie w chwili wydania rzeczy. 

PO NOWELIZACJI

\ Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności 

za brak zgodności towaru z umową, jeżeli 

konsument został wyraźnie poinformowany, że 

konkretna cecha towaru odbiega od wymogów 

zgodności z umową oraz najpóźniej w chwili 

zawarcia umowy, wyraźnie i odrębnie 

zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.



UPRAWNIENIA KONSUMENTA



Żądania konsumenta

Obniżenie ceny

Wymiana towaru na nowy

Odstąpienie od umowy – o ile wada 
jest istotna

Naprawa towaru



Żądania konsumenta cd.

Wybór żądania zależy od konsumenta.

Jeżeli towar nie był wcześniej naprawiany lub 

wymieniany → przedsiębiorca może naprawić lub 

wymienić towar (niezwłocznie i bez nadmiernych 

niedogodności dla konsumenta)

Konsument, może zamiast zaproponowanej przez 

sprzedawcę naprawy żądać wymiany rzeczy albo 

zamiast wymiany rzeczy żądać naprawy.



Case

24 lutego 2016 r. Pani Magda kupiła w sklepie internetowym ABC buty sportowe marki N. 

(...), za które zapłaciła 199,99 zł. Kobieta podała, że po roku używania, w obuwiu ujawniły się 

wady – w lewym bucie pojawiła się wadliwość polegająca na pęknięciu siateczki na zgięciu. Pani 

Magda w dniu 1 marca 2017 r. złożyła e-mailowo zgłoszenie reklamacyjne. Kobieta zgubiła 

dołączony do obuwia paragon, załączyła więc potwierdzenie wysyłki zamówienia, które 

otrzymała mailowo przy zakupie rzeczy. Nie miała również oryginalnego opakowania. 

ABC odmówił rozpatrzenia reklamacji Pani Magdy ze względu na niewłaściwą formę jej złożenia 

i brak paragonu fiskalnego.

Czy sklep postąpił prawidłowo?



Żądania konsumenta – projekt nowelizacji

\ Przedsiębiorca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub przedsiębiorca może 

dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z 

umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych 

kosztów dla przedsiębiorcy.

\ Przedsiębiorca może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową, jeżeli niemożliwość 

lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany.

\ Przedsiębiorca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca 

został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności 

dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, dla którego konsument go nabył

Wymiana towaru na nowy Naprawa towaru



Żądania konsumenta – projekt nowelizacji cd.

\ jeśli przedsiębiorca odmówił dokonania wymiany lub naprawy, 

\ jeśli przedsiębiorca nie dokonał wymiany lub naprawy w rozsądnym czasie i bez nadmiernych 

niedogodności dla konsumenta, 

\ jeśli towar pozostaje niezgodny z umową pomimo dokonania przez przedsiębiorcę wymiany lub 

naprawy, 

\ jeśli niezgodność z umową jest na tyle znacząca, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny lub 

odstąpienie od umowy, albo z oświadczenia przedsiębiorcy wynika, że nie dokona on wymiany lub 

prawy w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta

Obniżenie ceny
Odstąpienie od umowy (chyba że 

wada jest nieistotna)



Koszty postępowania reklamacyjnego 

\ W przypadku uwzględnienia reklamacji: sprzedawca zwraca klientowi koszty poniesione w związku z

postępowaniem reklamacyjnym, w tym m.in. koszt dostarczenia reklamowanej rzeczy, koszt przeprowadzenia

niezbędnych badań i ekspertyz.

\ W przypadku uznania reklamacji za niezasadną:

o klauzule abuzywne: „Koszty przesyłki reklamowanego Produktu pokrywa Zamawiający” – postanowienie nr 7355;

o orzecznictwo: „Nie budzi (…) wątpliwości, że przepisy te znajdują zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy

kierowane do sprzedawcy roszczenie oparte na rękojmi okaże się zasadne. Innymi słowy należy przyjąć, że

kupujący ponosi ryzyko, iż sprzedawca nie zwróci mu kosztów przesyłki w przypadku, gdy uzna reklamację za

niezasadną.” - wyrok SR dla Łodzi-Widzewa w Łodzi - VIII Wydział Cywilny z dnia 21 stycznia 2020 r., sygn. akt

VIII C 1140/19;

o stanowisko UOKIK: „Jeżeli reklamacja dotycząca wady produktu została uznana, obowiązek zwrotu kosztów

przesyłki spoczywa na sprzedającym. W przypadku reklamacji odrzuconej koszty te pokrywa kupujący.” –

„Zakupy przez Internet”, 2014 r., UOKIK, https://uokik.gov.pl/download.php?plik=15720;

https://uokik.gov.pl/download.php?plik=15720


Case

W okresie roku od zakupu, pani Magda zareklamowała zakupiony w sklepie internetowym

odkurzacz. Do zgłoszenia reklamacyjnego dołączyła opinię prywatnego rzeczoznawcy w

zakresie istnienia zgłaszanych przez nią wad. Odkurzacz, w celu przeprowadzenia oględzin,

został dostarczony przez panią Magdę do sprzedawcy za pośrednictwem firmy kurierskiej. Po

zbadaniu dostarczonej rzeczy, sprzedawca postanowił uznać żądanie pani Magdy i dokonać

naprawy wadliwego odkurzacza.

W treści reklamacji, pani Magda, oprócz zwrotu kosztów dostarczenia wadliwej rzeczy do

sprzedawcy, zażądała również zwrotu kosztu załączonej do zgłoszenia reklamacyjnego opinii

prywatnej rzeczoznawcy, jak również kosztu połączenia z infolinią sprzedawcy, podjętego w

celu ustalenia właściwego adresu do wysyłki.

Sprzedawca odmówił zwrotu kosztów innych niż koszt dostarczenia rzeczy.

Czy sprzedawca postąpił prawidłowo?



RĘKOJMIA W RELACJACH 

Z PRZEDSIĘBIORCAMI



Rękojmia w relacjach z quasi-konsumentami

\ W zakresie przepisów dotyczących rękojmi, jak konsumenta traktuje się osobę fizyczną zawierającą 

umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że 

nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego. Strony jednak mogą w tym przypadku 

odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć.

\ Terminów reklamacyjnych (konieczność niezwłocznego zawiadomienia sprzedawcy o wadzie), 

zobowiązania kupującego do sprzedaży rzeczy, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo jej pogorszenia 

oraz odesłania rzeczy na koszt i ryzyko sprzedającego, nie stosuje się do osoby fizycznej 

zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy 

wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.



\ Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi 

rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. 

\ Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli 

nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty 

przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił 

niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w 

przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero 

później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy 

niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

\ Kupujący jest uprawniony, a  niekiedy 

obowiązany sprzedać rzecz z zachowaniem 

należytej staranności, jeżeli istnieje 

niebezpieczeństwo pogorszenia rzeczy. 

Kupujący może również odesłać rzecz 

sprzedawcy.

Rękojmia w relacjach B2B 



GWARANCJA



\ Jej udzielenie następuje przez złożenie oświadczenia 

gwarancyjnego, które może zostać złożone w reklamie.

\ Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie 

zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu 

innych usług.

\ Jeżeli została udzielona gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej, 

poczytuje się w razie wątpliwości, że gwarant jest obowiązany do 

usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od 

wad.

\ Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa 

lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

\ Jeżeli w gwarancji inaczej nie zastrzeżono, odpowiedzialność z tytułu 

gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w 

sprzedanej rzeczy.

Gwarancja



\ Gwarancja trwałości nie może przewidywać 

warunków naprawy albo wymiany mniej 

korzystnych dla konsumenta, niż określone 

w ustawie. 

\ Odstępstwo od warunków gwarancji 

określonych w reklamie na niekorzyść 

konsumenta jest bezskuteczne, chyba że 

oświadczenie gwarancyjne złożone w 

reklamie przed zawarciem umowy zostało 

sprostowane, z zachowaniem warunków i 

formy w jakiej reklama została 

przeprowadzona lub w porównywalny sposób.

Projektowana nowelizacja 

– gwarancja



ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

(„ZWROT TOWARÓW”)



każdy kupujący, któremu sprzedawca 

przyznał umowne prawo odstąpienia

Konsument, który zawarł umowę na 

odległość

Konsument, który zawarł umowę 

poza lokalem przedsiębiorstwa

Quasi-konsument

Odstąpienie od umowy – uprawnieni



Odstąpienie od umowy - terminy
Data otrzymania Termin odstąpienia

Pojedynczy towar 10 września 24 września (10+14)

Wiele towarów dostarczanych osobno lub 

partiami

5 września

10 września

24 września (10+14)

Regularne dostarczanie towarów przez 

określony czas (np. prenumerata, subskrypcja)

10 sierpnia

10 września 

10 października

24 sierpnia (10+14)

Inne umowy (np. usługi) Data zawarcia

10 września

24 września (10+14)

Ważne: Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego 

upływem. Nie ma znaczenia to, że sprzedawca otrzyma je po upływie terminu.



Case

3 września Pani Magda zamówiła w sklepie internetowym smartwatch. 4 września otrzymała 

mailowo potwierdzenie przyjęcia zamówienia. 5 września otrzymała ze sklepu informację o 

nadaniu przesyłki. 

1) 6 września pani Magda otrzymała SMS od firmy kurierskiej, że przesyłka zostanie 

doręczona w dniu dzisiejszym. Kurier miał jednak dużo przesyłek i uzgodnił z panią Magdą, 

że doręczy jej paczkę 7 września – tak też się stało.

2) 6 września pani Magda otrzymała SMS o doręczeniu przesyłki do paczkomatu. Ponieważ 

była w delegacji, poprosiła koleżankę o odbiór przesyłki. Koleżanka wyjęła paczkę z 

paczkomatu 8 września i przekazała ją pani Magdzie 10 września.

3) 6 września kurier nie zastał pani Magdy i awizował przesyłkę. Pani Magda odebrała 

przesyłkę z punktu odbioru 13 września.

Do kiedy pani Magda może złożyć oświadczenie o odstąpieniu 

od umowy?



\ konsument nie został poinformowany 

przez przedsiębiorcę o prawie 

odstąpienia od umowy ➔ 14 dni + 12 

miesięcy

\ konsument został poinformowany z 

opóźnieniem ➔ 14 dni od udzielenia 

informacji o tym prawie

\ umowne prawo odstąpienia ➔ termin 

ustalony przez sprzedawcę

Odstąpienie od umowy –

przedłużenie terminu



\ W terminie 14 dni

\ Dowolna forma

\ Sprzedawca, który dopuszcza złożenie 

odstąpienia od umowy drogą 

elektroniczną, np. przez stronę 

internetową, jest dodatkowo 

zobligowany do potwierdzenia jego 

otrzymania

Odstąpienie od umowy -

oświadczenie



Skutki odstąpienia od umowy

1

2

3 Sprzedawca ma obowiązek zwrotu 

płatności.

Kupujący ma obowiązek zwrotu rzeczy.

Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione 

do chwili odstąpienia od umowy.

Umowę uważa się za niezawartą.

Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy 

zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać

Wygasają umowy powiązane.



\ nie później niż 14 dni od dnia, w 

którym odstąpił od umowy

\ konsument ponosi tylko bezpośrednie 

koszty zwrotu rzeczy

\ odpowiedzialność za zmniejszenie 

wartości rzeczy będące wynikiem 

korzystania z niej w sposób 

wykraczający poza konieczny do 

stwierdzenia charakteru, cech i 

funkcjonowania rzeczy

Skutki odstąpienia od 

umowy – obowiązek 

zwrotu rzeczy



Case

7 września Pani Magda odebrała zamówiony w sklepie internetowym 

smartwatch. Otworzyła zapieczętowane opakowanie, uruchomiła zegarek, 

przez kilka dni nosiła go, doszła jednak do wniosku, że jest niewygodny. 

14 września wysłała do sklepu e-mail z oświadczeniem o odstąpieniu od 

umowy. 30 września odesłała zegarek do sklepu bez folii zabezpieczających 

i w naruszonym opakowaniu.

Czy pani Magda skutecznie odstąpiła od umowy?



\ niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania oświadczenia 

konsumenta o odstąpieniu od umowy

\ wszystkie dokonane przez konsumenta 

płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy

\ 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

Skutki odstąpienia od umowy 

– obowiązek zwrotu płatności

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili 

otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w 

zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej



Case

Pani Magda kupiła w sklepie internetowym smartwatch za 100 zł. Sklep 

oferował dostawę do paczkomatu za 15 zł, dostawę kurierem za 20 zł oraz 

odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym za 0 zł. Pani Magda wybrała opcję 

dostawy kurierem za 20 zł. Pani Magda odstąpiła od umowy i odesłała 

zegarek – za przesyłkę zapłaciła 20 zł.

Jaką kwotę powinien zwrócić sprzedawca?

Kiedy sprzedawca będzie musiał pokryć koszty zwrotu towaru 

do sklepu?



\ konsument powinien oświadczyć 

przedsiębiorcy na trwałym nośniku, że 

żąda rozpoczęcia ich spełniania

\ obowiązek zapłaty za świadczenie 

otrzymane do chwili odstąpienia

Odstąpienie od umowy 

– usługi, media 

(woda, gaz, energia)



\ jeżeli treści te są dostarczane na nośniku 

materialnym (płyta CD/DVD), to zasady 

odstąpienia od umowy są takie same jak 

w przypadku innych towarów

\ jeżeli treści cyfrowe nie są przekazywane 

na takim nośniku, lecz np. pobiera się je 

bezpośrednio ze strony internetowej, to 

prawo do odstąpienia od umowy 

przysługuje konsumentowi pod 

warunkiem, że:

a. nie zaczął jej wykonywać;

b. Przedsiębiorca spełnił obowiązki 

informacyjne

Odstąpienie od umowy –

treści cyfrowe



Case

Pani Magda zarejestrowała się w serwisie z e-bookami, za pośrednictwem 

którego można – po opłaceniu abonamentu – czytać e-booki w aplikacji lub 

pobierać pliki na dysk. Podczas rejestracji pani Magda została 

poinformowana, że utwory są dostępne przez cały czas na stronie 

internetowej, ale pobranie książki na dysk lub jej otworzenie w aplikacji jest 

równoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od umowy. Po dokonaniu 

rejestracji pani Magda natychmiast zaczęła czytać jedną z książek.

Czy pani Magda ma prawo odstąpić od umowy?



Odstąpienie od umowy – wyłączenia

świadczenie 

usług*

rzecz 

nieprefabrykowana

cena lub 

wynagrodzenie 

zależą od wahań 

na rynku 

finansowym,

rzeczy 

nierozłącznie 

połączone z 

innymi rzeczami

rzecz 

dostarczana w 

zapieczętowanym 

opakowaniu ze 

względu na ochronę 

zdrowia lub higienę

towar szybko 

ulega zepsuciu lub 

ma krótki termin 

przydatności do 

użycia



Odstąpienie od umowy – wyłączenia cd.

konsument 

wyraźnie żądał, 

aby przedsiębiorca 

przyjechał do 

niego

dostarczanie 

dzienników, 

periodyków lub 

czasopism, z 

wyjątkiem umowy 

o prenumeratę

nagrania 

dźwiękowe lub 

wizualne albo 

programy 

komputerowe 

dostarczane w 

zapieczętowanym 

opakowaniu,

Napoje 

alkoholowe, 

których wartość 

zależy od wahań 

na rynku

umowy związane z 

turystyką, rozrywką i 

wypoczynkiem, jeżeli 

w umowie oznaczono 

dzień lub okres 

świadczenia usługi

umowy zawarte w 

drodze aukcji 

publicznej
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