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II Konkurs Wiedzy Prawnej 

Kazus 1 (0-3 pkt.) 

Firma „InterSton” oferuje czujniki służące do wykrywania gazu, czadu i dymu. Pan Leoncjusz 

dbając o bezpieczeństwo swoich najbliższych postanowił zamówić 5 takich urządzeń. Firma „InterSton” 

oferuje najtańszy zwykły sposób dostarczenia o wartości 15 zł przez firmę „Pędziwiatr”, czas doręczenia 

przesyłki wynosi wtedy 7 dni. Inna opcja oferowana przez  firmę kurierską „Tornado” kosztuje 30 zł a czas 

doręczenia to 3 dni. Pan Leoncjusz wybrał jako doręczyciela Firmę „Tornado”. Żona pana Leoncjusza, pani 

Lukrecja stwierdziła, że nie podoba jej się kolor czujników, który nie komponuje się z kolorystyką wnętrza 

domu. Pan Leoncjusz postanowił zatem odesłać czujniki i zażądać zwrotu kosztów dostawy. 

Pan Leoncjusz złożył zamówienie 1 lutego 2020 r. Kurier doręczył czujniki 3 lutego 2020 r. a 

narzędzia do ich zamocowania 4 lutego 2020 r. Pan Leoncjusz zwlekał jednak z przekazaniem informacji o 

odstąpieniu od umowy i uczynił to drogą elektroniczną dopiero 18 lutego 2020 r. 

Pytania: Czy Pan Leoncjusz ma prawo zażądania zwrotu kosztów doręczenia? Czy odstąpienie od 

umowy jest skuteczne? 

Podstawa prawna: Art. 27, Art. 28, Art. 30 ust. 2, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34 

Umowa między panem Leoncjuszem a firmą „InterSton” została zawarta na odległość, dlatego Pan 

Leoncjusz ma 14 dni na odstąpienie od niej. Zgodnie z art. 28 ust. 1 litera a) bieg terminu do odstąpienia od 

umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, czyli narzędzi do montażu czujników, które 

zostały doręczone 4 lutego. Licząc od 5 lutego 14-dniowy termin na odstąpienie od umowy mija dokładnie 

18 lutego. Art. 30 ust. 2 mówi także, że do   zachowania  terminu  wystarczy  wysłanie  oświadczenia  o 

odstąpieniu od umowy przed  jego upływem, a pan Leoncjusz dopełnił tego obowiązku. Odstąpienie od 

umowy jest skuteczne. 

Pan Leoncjusz świadomie wybrał droższy i szybszy sposób doręczenia, dlatego przedsiębiorca nie 

jest zobowiązany do pokrycia różnicy wynikającej z opłaty za najtańszy zwykły sposób dostarczenia 

oferowany na stronie internetowej sklepu. Pan Leoncjusz otrzyma jako zwrot kosztów doręczenia kwotę w 

wysokości 15 zł. 

 

Kazus 2 (0-3 pkt.) 

Pan Stan Wszędobylski ma obywatelstwo amerykańskie na co dzień mieszka w Lexington w stanie 

Kentucky, postanowił teraz odwiedzić rodzinę w Polsce. Przeglądając ceny sprzętu elektronicznego w 

jednym ze sklepów w Wiślicy, najmniejszym mieście w Polsce uznał, że są one bardzo okazyjne.  

Postanowił kupić smartfon z nowym systemem operacyjnym. Przedtem wysyłał do polskiego 

dystrybutora zapytanie dotyczące możliwości uruchomienia w smartfonie konkretnego oprogramowania, 

które bez problemu działa w Polsce, jednak nie wiadomo czy zadziała w USA. W odpowiedzi otrzymał 

informację, że instalacja i prawidłowe działanie takiego programu będą możliwe w systemie operacyjnym 

zainstalowanym w wybranym sprzęcie. Pod wpływem tej informacji Pan Stan kupił ten model smartfona w 

lokalnym sklepie. Dwa dni później musiał pilnie wyjechać do USA do Atlanty w stanie Geogria, gdzie 

postanowił zainstalować na nowym urządzeniu potrzebne aplikacje. Okazało się jednak, że nie ma takiej 

możliwości. Tydzień później wrócił do Wiślicy i urządził awanturę w sklepie elektronicznym. 

Pytania: Czy sprzedawca ponosi odpowiedzialność za działanie smartfona?  

Jakie możliwości prawne ma Pan Stan? 

Podstawa prawna: Art. 8 

Pan Stan niepotrzebnie urządził awanturę w sklepie elektronicznym, ponieważ w takiej sytuacji sprzedawca 

nie ponosi odpowiedzialności za to, że nie można zainstalować w USA aplikacji , która bez problemu działa 

w Polsce. Zapewnienie o tym, że aplikacja będzie działała na smartfonie, Pan Stan otrzymał od polskiego 

dystrybutora w prywatnej korespondencji z potencjalnym nabywcą, sprzedawca nie znał tych ustaleń, Pan 

Stan również się na nie powoływał bezpośrednio przy zakupie. 
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Smartfon został nabyty w tradycyjny sposób, dlatego sklep nie ma prawnego obowiązku przyjęcia towaru w 

sposób, w jaki jest to przewidziany dla umów zawieranych na odległość, czyli bez podania jakiejkolwiek 

przyczyny. 

Wynika to z faktu, że przed zawarciem umowy sprzedaży Pan Stan miał możliwość szczegółowego i 

bezpośredniego zapoznania się z właściwościami tego konkretnego produktu, w przeciwieństwie do 

produktów kupowanych np. za pośrednictwem sklepów internetowych. Brak możliwości poprawnego 

zainstalowania aplikacji w USA nie wynika z usterki czy wady produktu, tylko z różnic w kwestiach 

teleinformatycznych. Pan Stan może liczyć jedynie na dobra wolę sklepu przy zwrocie zakupionego towaru, 

ponieważ z ustawy nie wynika taki obowiązek prawny. 

 

 

Kazus 3 (0-3 pkt.) 

Pani Tekla Teklińska poszukiwała w sieci do swojej pracy naukowej zdjęć wirusów wykonanych pod 

mikroskopem elektronowym. Trafiła do serwisu www.ncv1.de oferującej pliki graficzne, o które jej 

chodziło, dokonała rejestracji i pobrała zdjęcia koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-

19. Po tygodniu otrzymała wezwanie do zapłaty 3000 zł w związku z zawarciem umowy na 1 rok. W tym 

momencie postanowiła odstąpić od zawartej umowy, jednak w odpowiedzi poinformowano ją, że pobranie 

nawet jednego zdjęcia przed upływem 14 dni uniemożliwi jej odstąpienie od umowy, a informację o 

odpłatnym charakterze usługi zamieszczono w trzydziestostronicowym regulaminie serwisu. 

Pytania: Czy Pani Tekla będzie musiała zapłacić wspomnianą kwotę? Uzasadnij swoją odpowiedź? 

Podstawa prawna: Art. 12 ust. 1 pkt. 1, 5, 7, 9, 12, 16, 17.  

Na stronie głównej nie było żadnych jednoznacznych informacji wskazujących na odpłatny charakter 

rejestracji czy konieczność zawarcia umowy na określony czas, umowę traktuje się tak, jakby nigdy nie 

została zawarta. Właścicielowi serwisu nie przysługuje żadne roszczenie związane z założeniem przez Teklę 

konta. Fakt, że informacja o odpłatnym charakterze usługi zamieszczona została w bardzo obszernym 

regulaminie portalu nie może być przytaczany przez przedsiębiorcę, ponieważ jednoznaczny komunikat na 

ten temat musi być widoczny na stronie głównej i bezpośrednio w momencie rejestracji. 

W momencie zawarcia umowy właściciel serwisu nie poinformował Pani Tekli, że pobranie choćby 

nawet jednego zdjęcia przed upływem 14 dni uniemożliwi jej odstąpienie od umowy. Dlatego Tekla, 

chociaż pobrała zdjęcia do swojej pracy naukowej i zapisała je na dysku twardym swojego komputera, nadal 

ma prawo do odstąpienia od umowy w ustawowym terminie. W związku z powyższymi argumentami Pani 

Tekla nie musi płacić wymienionej sumy pieniędzy. 

 

Kazus 4 (0-4 pkt.) 

Pani Jowita Techniczna  kupiła 5 listopada 2018 r. nowego laptopa. W piątek 13 grudnia 2019 r. laptop uległ 

awarii, pokazał się tzw. Niebieski Ekran Śmierci. Sprzęt nie uruchomił się, więc w sobotę 14 grudnia Pani 

Jowita oddała laptopa do reklamacji i zażądała wymiany na nowy. Po dokładnej analizie usterki sprzedawca, 

Pan Longin, stwierdził uszkodzenie jednego podzespołu. Wymiana tej części usunęłaby wadę i przywróciła 

sprzęt do normalnego stanu. Byłaby to jednak jego naprawa, a nie wymiana na nowy – a tego żądała Pani 

Techniczna. Ze względu na nadmierne koszty, które sprzedawca oszacował na 5 000 zł, odmówił spełnienia 

pierwszego żądania konsumentki. Pani Jowita powiedziała, że potrzebuje kilku dni na zastanowienie się nad 

tą propozycją. 20 grudnia 2019 r. Pani Jowita zjawiła się ponownie w sklepie i podtrzymała swoje pierwsze 

żądanie wymiany sprzętu. Okazało się jednak, że nie ma już w ofercie takiego samego modelu ani nie jest 

on dostępny na rynku, więc wykonanie reklamacji według żądań Pani Jowity okazuje się niemożliwe. 

Pytania: Jakie prawa przysługują w tej sytuacji sprzedawcy, a jakie konsumentowi? 

Podstawa prawna: art. 7a 

Pan Longin  jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Pani Jowity w terminie 30 dni od dnia jej 

otrzymania. W pierwszym przypadku, gdy wymiana naraża przedsiębiorcę na znaczące koszty, a takimi bez 

http://www.ncv1.de/
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wątpienia jest kwota 5000 zł, może on odmówić spełnienia roszczenia. Usterka została zidentyfikowana, a 

naprawa w ramach gwarancji przywróciłaby sprzęt do prawidłowego działania i jego pełnej funkcjonalności. 

Tym bardziej w sytuacji, gdy nie jest możliwa wymiana sprzętu, ze względu na brak identycznych 

egzemplarzy na rynku, spełnienie żądania Pani owity jest niemożliwe. W takiej sytuacji sprzedawcy 

przysługuje uprawnienie do odmowy uwzględnienia roszczenia konsumenta. Jeżeli Pani Jowita nie zgodzi 

się na naprawę, może z tytułu rękojmi odstąpić od umowy.  

 

Kazus 5 (0-6 pkt.)  
Pan Ewaryst Przebiegły jest właścicielem sklepu obuwniczego „Shoes&Shoes”, który oferuje także opcję 

sprzedaży internetowej. W ciągu ostatniego roku zauważył, że zwiększyła się liczba zwrotów towaru z 

zakupów na odległość. Szukał więc sposobu, aby klienci racjonalnie podejmowali swoje decyzje o zakupie 

obuwia i w tym celu zmienił treść „Pouczenia o odstąpieniu od umowy”. 

 

Pouczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość przy zakupach w sklepie „Shoes&Shoes” 

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 3 dni od dnia wysłania do Państwa 

przesyłki za pośrednictwem Firmy Kurierskiej „Błyskawica” z podaniem dokładnej przyczyny. 

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie wskazanym  w ust. 1. 

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [Proszę wpisać 

Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.] 

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na 

przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub zeskanowany dokument wysłany pocztą elektroniczną) 

zawierającego własnoręczny podpis. 

4. Muszą Państwo obowiązkowo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy. 

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację 

dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem 

terminu do odstąpienia od umowy. 

[Skutki odstąpienia od umowy zawartej na odległość przy zakupach w sklepie „Shoes&Shoes”] 

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa 

płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z 

wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia 

oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 30 dni od dnia, w 

którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej 

umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały 

przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne 

rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo 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. 

7. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub... [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w 

przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], 

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 1 dzień od dnia, w którym poinformowali nas 

Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz 

przed upływem terminu 1 dnia. 

8. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 

Pytania: Czy wszystkie zapisy powyższego pouczenia są zgodne z prawem? Uzasadnij swoją 

odpowiedź. 

Podstawa prawna: Art. 7, Art. 27, Art. 32, Załącznik nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. 

Pan Przebiegły nie może zmienić warunków odstąpienia od umowy na gorsze od tych, które są 

wymienione w Ustawie o prawach konsumenta. Ustępy 1 i 2 są niezgodne z prawem, ponieważ nie jest 



Finał 10 marca 2020 r. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Organizator – II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu 

HONOROWY PATRONAT 
Małopolski Kurator Oświaty || Prezes Sądu Rejonowego w Nowym Targu || Starosta Powiatu Nowotarskiego || Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

str. 4 
 

II Konkurs Wiedzy Prawnej 

możliwe powzięcie decyzji od odstąpieniu od umowy w ciągu tak krótkiego czasu. Ustawa daje 

konsumentowi na wspomniane działanie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Przedsiębiorca w ramach 

odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa na odległość nie może żądać od konsumenta 

podania przyczyny odstąpienia od umowy i zwrotu towaru. 

W ustępie 6 niezgodny z prawem jest termin 30 dni na zwrot kosztów wysyłki, ponieważ ustawa 

mówi o 14 dniach. 

 Ustępy 3 i 4 są w dużej mierze restrykcyjne i mogą ograniczać ze względu na wymóg formy 

możliwość odstąpienia od umowy. 

 

Kazus 6 (0-11 pkt.)  

Pan Bonawentura Innowacyjny jest właścicielem firmy „Futuristic” oferującej projektowanie i 

wykonanie inteligentnych domów z wykorzystaniem Internetu rzeczy (urządzeń mogących połączyć się z 

Internetem lub innymi urządzeniami np. korzystając bezpośrednio z sieci bezprzewodowych). Firma 

„Futuristic” ma swoją siedzibę pod adresem ul. Wspólna 3, 88-100 Inowrocław, posiada Numer 

Identyfikacji Podatkowej 1234567895, adres strony internetowej, na której została zamieszczona 

szczegółowa oferta świadczonych usług to http://www.futuristic.pl Firma posiada także czynną przez całą 

dobę siedem dni w tygodniu infolinię pod numerami 800 800 801 i 800 800 802, koszt połączenia to 0,30 zł 

za każdą rozpoczętą minutę. Najczęściej klienci korzystają jednak z adresu e-mail futuristic@futuristic.pl  

W niedzielę 8 marca 2020 r. na serwer firmy został przesłany formularz zamówienia usług przez 

Panią Klaudię i Pana Klaudiusza Luksusowych. Zamówienie dotyczy zaprojektowania i wykonania 

instalacji inteligentnego domu w istniejącym już dwupiętrowym budynku mieszkalnym z garażem, ogrodem 

o powierzchni 200m
2
 i przydomowym basenem. Nieruchomość znajduje się pod adresem ul Topolowa 13, 

88-133 Dąbrowa Biskupia. 

Czego zażyczyli sobie Państwo Luksusowi? 

Otóż wybrali zestaw do inteligentnego sterowania roletami okiennymi, ponieważ najlepiej śpi się w 

pełni zaciemnionych pomieszczeniach, a najlepiej budzić się, kiedy przez okno wpadają promienie 

wschodzącego słońca. Zsynchronizowanie budzika z otwieraniem rolet w całym domu, a wieczorem ich 

zasłanianie skorelowane z uzbrojeniem alarmu znalazło się jako pierwsza opcja w złożonym zamówieniu. 

Wybrali także dodatkowy inteligentny pilot, który można zaprogramować indywidualnie do sterowania 

roletami we wszystkich pomieszczeniach w zależności od potrzeb. 

Drugi system to inteligentne ogrzewanie, który zapewnia najwyższy komfort poprzez temperaturę 

idealnie dobraną do danego pokoju, pory dnia oraz przyzwyczajeń. Pan Klaudiusz zwraca uwagę na to, aby 

ekologicznie i ekonomicznie zużywać energię. Dzięki aplikacji mobilnej możliwe będzie także wcześniejsze 

zwiększenie temperatury w wybranych pomieszczeniach. 

Trzeci wybrany moduł to inteligentne oświetlenie, który zapewnia automatyczne wyłączanie 

oświetlenia po wyjściu z domu, sterowanie oświetleniem z aplikacji, możliwość ustawienia oświetlenia 

symulującego obecność domowników zintegrowaną z systemem alarmowym w razie dłuższej nieobecności 

oraz dopasowywanie oświetlenia do potrzeb domowników np. w czasie oglądania telewizji lub pracy przy 

komputerze. Państwo Luksusowi wybrali też pakiet dodatkowy pozwalający sterować oświetleniem w 

ogrodzie i w okolicy przydomowego basenu. 

Czwarty moduł to InteligentFit – idealny dla osób, które dbają o zdrowie i wygląd. Jak to działa? 

Otóż Pani Klaudia i Pan Klaudiusz otrzymują wybrane przez siebie modele zegarków wyposażone w 

czujniki służące do mierzenia ciśnienia, poziomu cukru, soli i cholesterolu w organizmie. Stan zdrowia jest 

porównywany z dziennym harmonogramem zajęć i prognozowanym zużyciem kalorii. W ten sposób 

planowany jest zestaw posiłków, który wyświetlany jest na panelu LCD w kuchni posiadającym opcję 

głosowego odczytu i wizualnej prezentacji przygotowywania dań. Algorytm sprawdza też produkty 

znajdujące się w lodówce, daty ich przydatności do spożycia i przygotowuje listę zakupów, którą wysyła do 

sklepu, a kurier przywozi zamówione produkty do domu.  
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Pan Bonawentura Innowacyjny w poniedziałek 9 marca 2020 r. przeczytał formularz i wielce zadowolony 

odpisał klientom o akceptacji zamówienia. Przedsiębiorca wycenił koszt zaprojektowania, wykonania i 

montażu inteligentnych systemów na 3 000 000 zł + 23 % podatku VAT. Państwo Luksusowi są ważnymi 

klientami dla firmy „Futuristic”, dlatego właściciel nie chce niczego pominąć w umowie zawieranej poza 

lokalem przedsiębiorstwa na odległość. Pan Bonawentura we wtorek 10 marca 2020 r. udał się więc do 

renomowanego radcy prawnego, eksperta w zakresie prawa gospodarczego w tym prawa konsumentów w 

celu przygotowania treści informacji. Przedsiębiorcy zależy na tym by pieniądze za usługę wpłynęły na 

konto firmy w ciągu miesiąca od instalacji urządzeń, przewidywany czas realizacji zamówienia to 6 

miesięcy. Jakość świadczonych przez firmę „Futuristic” usług jest bardzo wysoka, dlatego firma udziela 

pięcioletniej gwarancji na wszystkie systemy, pod warunkiem, że usterki będą zgłaszane bezpośrednio do 

niej i nie zostanie wykonana przez klienta samodzielna naprawa lub nawet podjęta próba samodzielnej 

naprawy. Panu Bonawenturze zależy na tym by rezygnacja z umowy nie pociągnęła dla jego firmy 

znaczących kosztów. Wszystkie dane pozyskiwane przez podsystemy inteligentnego domu posiadają 

klauzulę tajności i nie są udostępniane innym podmiotom. 

 

Wcielając się w rolę radcy prawnego, opracuj treść informacji, która zostanie przekazana przez firmę 

„Futuristic”, reprezentowaną przez Pana Bonawenturę Innowacyjnego do Państwa Luksusowych. W 

zaproponowanym przez siebie dokumencie uwzględnij stanowisko Pana Bonawentury i prawa 

Państwa Luksusowych jako konsumentów. 

 

Podstawa prawna: art. 12 

Informacja do umowy świadczenia usług informatycznych zawartej między Firmą „Futuristic”, 

reprezentowaną przez Pana Bonawenturę Innowacyjnego a Państwem Klaudią i Klaudiuszem Luksusowymi. 

1. Przedmiotem świadczenia są usługi zaprojektowania i montażu w dwupiętrowym budynku 

mieszkalnym z garażem, ogrodem o powierzchni 200m
2
 i przydomowym basenem znajdującym się 

pod adresem ul Topolowa 13, 88-133 Dąbrowa Biskupia: 

a) inteligentnego sterowania roletami okiennymi wraz z inteligentnym pilotem, 

b) modułu inteligentnego ogrzewania, 

c) modułu inteligentnego oświetlenia, 

d) modułu InteligentFit wraz z dwoma zegarkami, 

e) aplikacja dedykowana na urządzenia mobilne zapewniająca zdalną łączność ze wszystkimi 

modułami wymienionymi w lit. a) do d). 

Sposób porozumiewania się z klientami obejmuje drogę mailową oraz połączenia do firmowej infolinii 

czynnej 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. 

2. Umowa zostaje zawarta między Firmą „Futuristic” zarejestrowaną pod numerem NIP 1234567895, 

której siedziba znajduje się pod adresem ul. Wspólna 3, 88-100 Inowrocław, reprezentowaną przez 

Pana Bonawenturę Innowacyjnego, zwanym dalej sprzedającym,  

a Państwem Klaudią i Klaudiuszem Luksusowymi, zamieszkałymi ul Topolowa 13, 88-133 Dąbrowa 

Biskupia – zwanymi dalej kupującym. 

3. Kupujący może skontaktować się ze sprzedającym za pośrednictwem infolinii pod numerami 

telefonów 800 800 801 i 800 800 802 oraz adresem mailowym futuristic@futuristic.pl 

4. Wszystkie informacje o reklamacjach przyjmowane są w sposób określony w ust. 3. 

5. Łączna cena zaprojektowania, wykonania i montażu inteligentnych systemów wymienionych w ust. 

1 wynosi 3 000 000 zł + 23 % VAT. 

6. Koszt połączenia na każdy z numerów infolinii wskazanych w ust. 3 wynosi 0,30 zł za każdą 

rozpoczętą minutę. 

7. Kwota zamówienia winna być wpłacona jednorazowo w całości przez kupującego na konto firmy 90 

8900 8900 5645321890 do dnia 31 października 2020 r. 



Finał 10 marca 2020 r. 
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8. Sprzedający zobowiązuje się do wykonania usługi w terminie do 30 września 2020 r.  

9. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie umowy 

odbywa się po wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie internetowej firmy „Fituristic” 

pod adresem www.futuristic.pl/odstapienie_od_umowy.php 

10. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy w trybie przewidzianym w ust. 9 nie ponosi kosztów 

wynikających z umowy. 

11. Po upływie terminu określonego w ust. 9 kupujący traci prawo odstąpienia od umowy. 

12. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy wymienionych w ust. 1 bez wad. 

13. Sprzedający udziela pięcioletniej gwarancji na wszystkie podzespoły oraz zdalną aplikację pod 

warunkiem że wszystkie usterki będą zgłaszane bezpośrednio do niego i nie zostanie wykonana 

przez klienta samodzielna naprawa lub nawet podjęta próba samodzielnej naprawy. Reklamacje będą 

rozpatrywane w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia zawiadomienia sprzedającego. 

14. Kupujący ma prawo do zapoznania się z Kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 23 sierpnia  2007  r.  o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, który 

jest umieszczony na stronie internetowe Firmy „Futuristic” pod adresem 

www.futuristic.pl/kodeks_dobrych_praktyk.pdf 

15. Umowa jest wiążąca dla stron przez 2 lata od dnia jej zawarcia. Kupujący może wypowiedzieć 

umowę przed okresem jej upływu pod warunkiem zapłaty kwoty 1 000 000 zł. Umowa nie ulega 

automatycznemu przedłużeniu. 

16. Minimalny czas trwania zobowiązań kupującego wynikający z umowy wynosi dwa lata od dnia 

zawarcia umowy. 

17. Kupujący jest zobowiązany do wpłacenia na konto Firmy „Futuristic” kwoty 2 000 000 zł jako 

kaucji. Kaucja zostanie wypłacona w pełnej kwocie w momencie wygaśnięcia umowy z mocy 

prawa. W razie wcześniejszego wypowiedzenia umowy przez kupującego z kaucja trafia na konto 

firmy „Futuristic”. 

18. Wszystkie dane pozyskiwane przez podsystemy inteligentnego domu posiadają klauzulę tajności i 

nie są udostępniane innym podmiotom. 

19. Integralną częścią systemów wymienionych w ust. 1 jest ich oprogramowanie, którego właścicielem 

jest Firma „Futuristic”. 

20. Kupujący i sprzedający mają prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania 

reklamacji i dochodzenia roszczeń na drodze mediacji. 


