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Niniejszy poradnik ma na celu rozjaśnienie przedsiębiorcom oraz

konsumentom nadchodzących zmian  w prawach konsumenta, w

związku z koniecznością ujednolicenia naszych przepisów krajowych

z wymaganiami unijnymi.

Jest to pierwsza część poradnika, w której skupimy się na

planowanych zmianach w zakresie rękojmi i gwarancji

konsumenckiej. Kolejna część poświęcona zostanie zmianom

dotyczącym zasad oznaczania cen produktów przy promocjach,

zasad publikowania i pozyskiwania opinii na temat oferowanych dóbr

a także pozostałych zmian m.in. w zakresie obowiązków

informacyjnych przedsiębiorców. Podkreślam jednak, że opisane w

niniejszym poradniku zmiany zostały opracowane na podstawie

projektu ustawy, która na dzień wydania poradnika nie została

jeszcze uchwalona.  To co, zaczynamy? 

Wstęp

zmiany

rękojmi i gwarancji konsumenckiej,

wykonywania umów o dostarczanie

treści cyfrowych oraz usług

cyfrowych.

W poradniku opisuję krok  po kroku

zmiany w zakresie:



Usługa cyfrowa
Na pierwszy ogień weźmiemy

sobie definicje.

Usługa cyfrowa to usługa

pozwalająca 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 przy

pomocy takich danych.

Przykład: udostępnianie treści wideo i audio online, hosting
plików, edycja tekstu, gry oferowane w chmurze obliczeniowej,

media społecznościowe.
 
 



Treść cyfrowa i towar z
elementami cyfrowymi

Treści cyfrowe oznaczają dane

wytwarzane i dostarczane w

postaci cyfrowej.

Towar z elementami cyfrowymi

to 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.

Przykład treści cyfrowej: plik audio, video, newsletter,
aplikacja, e-book, kurs online.

 
Przykład towaru z elementami cyfrowymi: smartwatch z

zainstalowanym oprogramowaniem i aplikacjami. 
 
 



Cechy treści lub usług
cyfrowych:

1. Kompatybilność- współdziałanie

treści cyfrowej lub usługi cyfrowej

lub towaru ze sprzętem

komputerowym lub

oprogramowaniem, zazwyczaj

używanym do korzystania z treści

cyfrowej lub usługi cyfrowej lub

towaru tego samego rodzaju, bez

konieczności ich przekształcenia.

Nie po prawniczemu:

przedsiębiorca sprzedaje aplikację

mobilną, której konsument nie

może używać na żadnym

smartfonie. Oznacza to, że treść

cyfrowa nie spełnia sechy

kompatybilności.



Cechy treści lub usług
cyfrowych:

2. Interoperacyjność- zdolność

treści cyfrowej, usługi cyrowej lub

towaru do współdziałania ze

sprzętem komputerowym lub

oprogramowaniem innymi niż te, z

którymi zazwyczaj korzysta się z

treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub

towaru tego sameg rodzaju. 

Nie po prawniczemu:

Przedsiębiorca sprzedaje grę

komputerową, której głównym

przeznaczeniem jest korzystanie z

niej na komputerze. Jeżeli ta gra

komputerowa może zostać użyta

również na innym sprzęcie, to

posiada ona cechę

interoperacyjności.



Cechy treści lub usług
cyfrowych:

3. Integracja- połączenie treści

cyfrowej lub usługi cyfrowej z

elementami środowiska

cyfrowego konsumenta i

włączenie ich do tych elementów

w celu zapewnienia zgodności z

umową o dostarczenie treści

cyfrowej lub usługi cyfrowej.

Nie po prawniczemu: sprzedany

kurs online musi być zapisany w

takim formacie, aby można było go

odczytać na urządzeniu typu

komputer, laptop, smartfon- w

zależności od wskazanego przez

przedsiębiorcę przeznaczenia. 



Cechy treści lub usług
cyfrowych:

4. Funkcjonalność- zdolność treści

cyfrowej, usługi cyfrowej lub

towaru do pełnienia swoich funkcji

z uwzględnieniem ich

przeznaczenia.

Nie po prawniczemu: konsument

zawiera umowę na świadczenie

usługi cyfrowej polegającej na

utrzymaniu jego poczty

elektronicznej. Jeżeli podczas

korzystania z niej okaże się, że

usługa ta nie umożliwia

konsumentowi wysyłanie

wiadomości mailowych a np.

jedynie ich zapisanie, wówczas nie

usługa ta nie spełnia cechy

funkcjonalności.



Jak często spotykaliście się z możliwością skorzystania z

materiałów edukacyjnych w formie elektronicznej w zamian za

podanie swoich danych osobowych? "Zapisz się naszego

newslettera, żeby otrzymywać nasz darmowy poradnik" - brzmi

znajomo? Idąc za ciosem, ustawodawca postanowił uregulować

również dostarczanie takich treści, które dostarczane są niejako

nieodpłatnie, a jedynym wymogiem otrzymywania tefgo typu

treści jest podanie adresu e-mail lub numeru telefonu

komórkowego. 

newsletter
Newsletter jest usługą świadczoną drogą

elektroniczną, polegającą na przesyłaniu na

podany przez odbiorcę adres mailowy treści

mogących mieć charakter informacyjny,

edukacyjny, reklamowy. Oznacza to, że jak

każda inna usługa świadczona online,

powinna zostać uregulowana odpowiednim

regulaminem.

Udostępniasz Newsletter w zamian za dane
osobowe? 



No ale powiedzmy sobie szczerze…. kto chce za darmo

udostępniać jakiekolwiek treści cyfrowe np. e-poradnik czy e-book

i nie móc potem skorzystać z tych danych osobowych w celach

marketingowych np. w celu promowania swoich usług?

Jeżeli jednak prowadzisz czysto edukacyjny newsletter np. o

prawach konsumenta i ktoś zapisuje się do Twojego newslettera i

zgadza się na jego nieograniczną w czasie subskrypcję to możesz

wysyłać mu śmiało swój edukacyjny newsletter i nie zawracać

sobie głowy zmianami w przepisach dotyczącymi praw

konsumenta (nie zapominaj jednak o wymaganych prawem

zgodach i klauzulach informacyjnych). Jeżeli jednak chciałbyś

przemycić w tym newsletterze jakieś treści mogące stanowić

marketing swoich usług lub produktów, to już powinieneś

zainteresować się tym tematem. 

Ustawodawca stwierdził, że nie ma potrzeby zapewniania ochrony

konsumentom przyznanym na mocy ustawy o prawach

konsumenta i wyłączył spod jej stosowania umowy o dostarczanie

treści cyfrwej lub usługi cyfrowej w przypadku, kiedy „zapłatą” za

tę treść lub usługę jest podanie danych osobowych (np. imienia i

nazwiska oraz adresu e-mail lub numeru telefonu) jeżeli

przedsiębiorca przetwarza je wyłącznie w celu dostarczania treści

cyfrowej lub usługi cyfrowej lub w celu wykonania obowiązku

ustawowego. 



Rękojmia konsumecka ma
mieć zastosowanie do: 

1.

2.
3.

umów sprzedaży

towarów

umów dostawy

towarów

umów o dzieło będące

towarem

4. umów o dostarczanie

treści cyfrowej lub

usługi cyfrowej



Niezgodność towaru z
umową

Do tej pory w kodeksie cywilnym

mieliśmy do czynienia z pojęciem

wady fizycznej i prawnej rzeczy. Teraz

pojęcie to zostanie zastąpione

określeniem "niezgodności towaru z

umową". Każdy konsument, który

stwierdzi, że otrzymany przez niego

towar jes niezgodny z umową, będzie

mógł skorzystać z rękojmi

konsumenckiej. A kiedy towar jest

niezgodny z umową? 

Na pierwszy plan weźmiemy przepisy dotyczące
rękojmi konsumenckiej w przypadku sprzedaży lub
dostawy towaru a także umowy o dzieło będące

towarem. W dalszej części omówię umowy o
dostarczenie treści lub usługi cyfrowej. 



Za niezgodny z umową uważa
się towar, który: 

1.

2.

3.

nie jest zgodny z opisem, ilością,

jakością,

4.

jest niekompletny lub

niefunkcjonalny a w przypadku

towarów z elementami

cyfrowymi jeżeli nie spełnia cech

kompatybilności,

interoperacyjności i dostępności

aktualizacji,

jest nieprzydatny do

szczególnego celu, o którym

konsument informował

przedsiębiorcę,

nie nadaje się do celów, do

których zazwyczaj używa się

tego rodzaju rzeczy,



5.

6.

7.

nie został dostarczony z

akcesoriami i instrukcjami,

których dostarczenia konsument

może rozsądnie oczekiwać

(chyba że został poinfomowany)

nie jest takiej samej jakości jak

próbka lub wzór, która została

okazana konsumentowi przed

zawarciem umowy.

nie posiada cech, jakie są

typowe dla tego rodzaju

towarów i które konsument

może zasadnie oczekiwać biorąc

pod uwagę charakter towaru

oraz publiczne zaoenwienie

przedsiębioecy np. reklamę lub

etykietę (chyba że został

poinformowany)



Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli wada

istniała w momencie wydania towaru i ujawniła się w ciągu 2 lat od

dnia dostarczenia towaru. Jeżeli wada ujawni się w ciągu 2 lat od dnia

dostarczenia towaru, domniemywa się, że istniała ona w momencie

wydania towaru, chyba że przedsiębiorca obali to domniemanie. 

W przypadku towarów z elementami cyfrowymi, przedsiębiorca

ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową, który wystąpił

lub ujawnił się w czasie, w którym treści te miały być dostarczane

przy czym okres ten nie może być krótszy niż 2 lata od dostarczenia

towaru.

Okres odpowiedzialności

montaż towaru

towar został zamontowany przez

przedsiębiorcę lub na jego

odpowiedzialność,

niewłaściwe zastosowanie było

skutkiem błędów w instrukcji

Przedsiębiorca ponosi

odpowiedzialność za niewłaściwe

zamontowanie towaru, jeżeli:



W przypadku niezgodności z umowa, konsument może żądać

naprawy lub wymiany.

Co do zasady to konsument wybiera czy chce aby towar został

naprawiony czy wymieniony na nowy, jednakże przedsiębiorca może

zaproponować swój sposób jeżeli sposób wybrany przez konsumenta

jest niemożliwy do wykonania lub pociąga za sobą nadmierne koszty

dla przedsiębiorcy. Jeżeli zarówno wymiana jak i naprawa pociągają

za osobną nadmierne koszty, przedsiębiorca może odmówić

doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

Wtedy w grę wchodzi odstąpienie od umowy lub obniżenie ceny. 

Uprawnienia konsumenta

koszty 
Koszty naprawy lub wymiany, w tym w

szczególności koszty odbioru,

dostarczenia towaru, robocizny,

materiałów, demontażu i ponownego

montażu, ponosi przedsiębiorca.



przedsiębiorca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z

umową,

już raz towar został naprawiony lub wymieniony a mimo to nie

doprowadziło to do przywrócenia do zgodności z umową,

brak zgodności z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia

natychmiastowe obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy,

z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wynika, że nie jest

on w stanie w rozsądnym czasie i bez nadmiernych

niedogodności dla konsumenta usunąć wady.

Konsument może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy,

jeżeli:

Odstąpienie od umowy lub obniżenie ceny

obniżenie ceny
W przypadku żądania obniżenia ceny,

należy pamiętać, że obniżona cena

powinna być proporcjonalna do stopnia

niezgodności towaru z umową.



zwrotu części ceny w przypadku skorzystania przez konsumenta z

prawa do obniżenia ceny- w terminie 14 dni od dnia złożenia

oświadczenia przez konsumenta o obniżeniu ceny,

zwrotu ceny w przypadku odstąpienia przez konsumenta od

umowy- w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przez konsumenta

zwracanego towaru (koszty zwrotu ponosi przedsiębiorca).

Przedsiębiorca jest zobowiązany do:

 

Zwrot środków

odroczone
płatności

W przypadku odroczonej płatności za

towar, który okazał się niezgodny z

umową, konsument może wstrzymać

się z zapłatą ceny za towar do czasu

wykonania obowiązków wynikających z

rękojmi konsumenckiej tj. naprawienia

towaru, jego wymiany.



Do tej pory w przepisach nie mieliśmy uregulowanej transakcji

sprzedaży treści lub usług cyfrowych, to takich umów stosowało się

po prostu odpowiednio przepisy ogólne. Wraz ze zmianą ustawy,

ustawodawca zdecydował się również na wyodrębnienie szczególnej

umowy, jaką jest umowa o dostarczanie treści lub usług cyfrowych

Do tej pory nie była uregulowana dokładnie również kwestia

ewentualnego odstąpienia od umowy, której przedmiotem są treści

lub usługi cyfrowej. Co prawda sama ustawa o prawach konsumenta

zawierała przepisy, które niejako wyłączały, przy zachowaniu

pewnych obowiązków, prawo do odstąpienia od takiej umowy jednak

teraz zostało to szczegółowo uregulowane.  

Umowa o dostarczanie treści cyfrowej lub
usługi cyfrowej

Przedsiębiorca jest zobligowany do

niezwłocznego dostarczenia treści lub

usługi cyfrowej po zawarciu umowy. Za

moment dostarczenia treści lub usługi

uważa się chwilę, w której konsument lub

fizyczne lub wirtualne urządzenie wybrane

przez konsumenta, uzyskało dostęp do tej

treści lub usługi. 

moment dostarczenia



przedsiębiorca oświadczył lub z okoliczności wyraźnie wynika, że

nie dostarczy treści lub usługi cyfrowej

przedsiębiorca i konsument uzgodnili lub z okoliczności zawarcia

umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści

cyfrowych lub usług cyfrowych miał istotne znaczenie dla

konsumenta, a przedsiębiorca nie dostarczył jej w tym terminie.

W przypadku, w którym przedsiębiorca nie dostarczy treści lub usługi

cyfrowej niezwłocznie lub też w dodatkowym, uzgodnionym z

konsumentem terminie, konsument ma prawo odstąpić od umowy.

Konsument nie ma obowiązku wzywania konsumenta do

dostarczenia treści i może od razu odstąpić od umowy, jeżeli:

przykład: Konsument kupił dostęp do szkoleń online znajdujących się

na serwerze sprzedawcy. Link, który otrzymał od sprzedawcy nie

działa a na stronie pojawia się informacja, że serwery nie

odpowiadają. Sprzedawca nie udostępnił żadnych danych

kontaktowych, pod którymi konsument mógłby się z nim

skontaktować. 

przykład: Konsument wykupił dostęp do platformy e-learningowej,

która miała go przygotować do egzaminu, który miał odbyć się

01.09.2022 r. przedsiębiorca na swojej stronie zapewniał, że ta

platforma pomoże przygotować się do egzaminów odbywających się

w tym dniu. Przedsiębiorca do dnia egzaminu nie udostępnił

konsumentowi dostępu do platformy.

Odstąpienie od umowy:



dostarczania treści cyfrowej lub usługi cyfrowej określony w

umowie – w przypadku dostarczania treści lub usług w sposób

ciągły np. subskrypcja,

zasadnie oczekiwany przez konsumenta, uwzględniając rodzaj i

cel treści lub usługi cyfrowej oraz okoliczności i charakter

umowy- w przypadku jednorazowego dostarczenia usług lub

treści lub częściami (np. jednorazowy dostęp do e-szkolenia).

Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta o

aktualizacjach niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania treści

lub usług a także zapewniających bezpieczeństwo przez czas:

Treść lub usługę cyfrową przedsiębiorca dostarcza w najnowszej

dostępnej wersji w chwili zawarcia umowy, chyba że strony umówiły

się inaczej.

Aktualizacje 

odpowiedzialność
Przedsiębiorca nie ponosi

odpowiedzialności za niezainstalowanie

przez konsumenta niezbędnych

aktualizacji, chyba że nie poinformował

konsumenta o konieczności ich

instalacji lub niezainstalowanie lub

niewłaściwa instalacja wynikała z

błędów w instrukcji instalacji.



Niezgodność towaru lub  
usługi cyfrowej z umową

Sprzedajesz dostęp do platformy, w

której zapewniasz swoim klientom

dostęp do szkoleń online z różnych

dziedzin życia. Jeden z Twoich

klientów nie jest zadowolony z

zakupionej usługi i chciałby, żebyś

zwrócił mu pieniądze albo chociaż

obniżył cenę, którą zapłacił za dostęp

do platformy. Kiedy będzie to

możliwe? 

Każdy konsument, w przypadku niezgodności treści
cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową będzie mógł

skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi
konsumenckiej. 

 

Rękojmia konsumencka w przypadku umów
o dostarczanie treści lub usług cyfrowych



Za niezgodne z umową uważa
się towary lub usługi cyfrową,
które: 

1.

2.

3.

nie są zgodne z opisem, ilością,

jakością,

4.

nie spełniają cech

kompatybilności,

interoperacyjności i dostępności

wsparcia technicznego i

aktualizacji,

są nieprzydatne do

szczególnego celu, o którym

konsument informował

przedsiębiorcę,

nie nadają się do celów, do

których zazwyczaj używa się

tego rodzaju treści lub usługi

cyfrowe, 



6.

7. nie zostały dostarczone  z

akcesoriami i instrukcjami,

których dostarczenia konsument

może rozsądnie oczekiwać.

nie posiadają cech, jakie są

typowe dla tego rodzaju

towarów i które konsument

może zasadnie oczekiwać biorąc

pod uwagę charakter treści lub

usług cyfrowych oraz publiczne

zapewnienie przedsiębiorcy np.

reklamę lub etykietę,

są niezgodne z wersją próbną

lub zapowiedzią przedsiębiorcy.
5.



jednorazowo lub częściami- przedsiębiorca odpowiada za wady

istniejące w chwili dostarczenia i które ujawniły się w ciągu dwóch

lat od tej chwili. Istnieje domniemanie, z którego wynika, że jeżeli

wada ujawniła się przed upływem roku od dnia dostarczenia,

wówczas istniała ona w chwili jej dostarczenia. Domniemanie to

musi obalić przedsiębiorca.

w sposób ciągły- przedsiębiorca odpowiada za wady, które

wystąpiły lub ujawniły się w czasie, w którym miały być

dostarczane. 

Termin związania przedsiębiorcy okresem odpowiedzialności za

wady uzależniony jest od tego czy dane treści lub usługi cyfrowe

miały być udostępniane w sposób ciągły, jednorazowo czy też

częściami. I tak, w przypadku treści lub usług dostarczanych:

Okres rękojmi za wady treści lub usług
cyfrowych

Domniemania dotyczące chwili zaistnienia

wady nie dotyczą sytuacji, w których

środowisko cyfrowe nie jest kompatybilne z

wymaganiami technicznymi, o których

przedsiębiorca poinformował konsumenta

albo gdy konsument nie podejmuje

współpracy z przedsiębiorcą na jego wyraźne

wezwanie, celem ustalenia czy niezgodność

treści cyfrowej nie wynika z cech środowiska

cyfrowego konsumenta



doprowadzenie do stanu zgodności z umową jest niemożliwe lub

pociąga za sobą nadmierne koszty,

przedsiębiorca nie podjął się mimo wezwania doprowadzenia

treści lub usługi cyfrowej do zgodności z umową,

przedsiębiorca już raz podejmował próby, które nie doprowadziły  

do przywrócenia do zgodności z umową,

brak zgodności z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia

natychmiastowe obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy,

z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wynika, że nie jest

on w stanie w rozsądnym czasie i bez nadmiernych

niedogodności dla konsumenta usunąć niezgodności.

W przypadku niezgdoności treści lub usługi cyfrowej, analogicznie

jak w przypadku towarów, konsument może żądać doprowadzenia

ich do zgodności z umową na koszt przedsiębiorcy. 

Przedsiębiorca może odmówić, jeżeli doprowadzenie treści lub usługi

cyfrowej do zgodności z umową w sposób wybrany przez

konsumenta jest niemożliwy lub pociągałby za sobą nadmierne

koszty.Wtedy również możemy skorzystać z prawa do żądania

obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.

Skorzystanie z tego uprawnienia będzie możliwe również w

przypadku, gdy:

 Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli niezgodność z

umową nie jest istotna. Istnieje domniemanie, zgodnie z którym każda

niezgodność z umową jest istotna, chyba że przedsiębiorca

udowodni, że nie jest. 

Uprawnienia konsumenta



treści połączoncyh przez przedsiębiorcę z innymi danymi, które

nie mofą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności

treści wytworzonych wspólnie z innymi konsumentami, którzy

nadal mogą z nich korzystać,

treści użytecznych wyłącznie w związku z treścią lub usługą

cyfrową, stanowiących przedmiot umowy,

treści dotyczących aktywności konsumenta w trakcie korzystania

z treści lub usług cyfrowych, które stanowiły przedmiot umowy. 

Aby uniknąć samowoli w dysponowaniu danymi osobowymi

konsumentów po odstąpieniu przez nich od umowy o dostarczanie

treści lub usług cyfrowych, ustawoadawca wskazał, że

przedsiębiorca nie może wykorzystywać innych danych osobowych

niż te, które zostały dostarczone lub wytworzone przez konsumenta

w trakcie korzystania z treści lub usług cyfrowych, z wyjątkiem:

Przedsiębiorca ma obowiązek na żądanie konsumenta, udostępnić

mu na swój koszt, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym

formacie treści wytworzone lub dosytarczone przez konsumenta, z

pewnymi wyjątkami określonymi w ustawie. 

Przedsiębiorca ma prawo do żądania zwrotu nośnika, na którym

dostarczono treść lub usługę cyfrową. Żadanie takie powinno zostać

zgłoszone konsumentowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania

oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot nośnika następuje na

koszt przedsiębiorcy 

Wykorzystywanie danych osobowych po
odstąpieniu od umowy



UJeżeli przedsiębiorca będzie chciał dokonać zmian w

dostarczanych treściach lub usługach, które nie są niezbędne dla

prawidłowego funkcjonowania tych treści, będzie musiał zadbać

aby umowa lub regulamin dostarczania treści liub usług cyfrowych

przewidywał możliwość dokonania takich zmian oraz wskazywała

na uzasadnione przypadki ich dokonania.

Wprowadzane zmiany nie mogą pociągać za sobą jakichkolwiek

kosztów dla konsumenta, a konsument powinien zostać o nich

poinformowany w sposób jasny i zrozumiały.

Przedsiębiorca dokonuje zwrotu ceny w

takim zakresie, w jakim treść lub usługa

pozostają niezgodne z umową. Jeżeli

niezgodność umową dotyczy całości treści

lub usługi, wówczas konsument ma prawo

do żądania zwrotu całej ceny. Przedsiębiorca

zwraca konsumentowi płatności w terminie

14 dni od dnia złożenia oświadczenia o

odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny. 

Zmiany w treściach lub usługach cyfrowych

zwrot ceny



Wprowadzane zmiany nie mogą pociągać za sobą jakichkolwiek

kosztów dla konsumenta, a konsument powinien zostać o nich

poinformowany w sposób jasny i zrozumiały.

W przypadku zmian, które istotnie i negatywnie wpływają na dostęp

konsumenta do treści lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich,

przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta o tych

zmianach a także umożliwić mu wypowiedzenie umowy bez

zachowania terminu wypowiedzenia, w terminie 30 dni od dnia

dokonania zmiany lub poinformowania o zmianie (jeżeli

poinformowanie nastąpiło później niż zmiana). 

Gwarancja- tu też zajdą zmiany

Ustawa wprowadza nam również nowe zasady dotyczące

oświadczenia gwarancyjnego. Zgodnie z nowymi przepisami,

oświadczenie takie będzie musiało zawierać:

1)     wyraźne stwierdzenie, że w przypadku braku zgodności rzeczy

sprzedanej z umową, kupującemu z mocy prawa przysługują środki

ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy oraz, że gwarancja

nie ma wpływu na te środki,

2)     nazwę i adres gwaranta,

3)     procedurę, której musi przestrzegać uprawniony aby nie stracić

gwarancji,

4)     wskazanie przedmiotu gwarancji oraz warunki gwarancji. 



Monika Bark

Podsumowanie

Na sam koniec chciałabym również podkreślić, że

prezentowane w niniejszym poradniku zmiany nie zostały

jeszcze formalnie wpowadzone do porządku prawnego.

Prace legislacyjne nad projektem ustaw nadal trwają. 

Jeżeli chcą Państwo być na bieżąco ze zmianami

zachęcam do obserwowania mojego profilu na Facebooku,

instagramie, TikToku i Linkedinie. Niedługo w moich social

mediach pojawi się druga część poradnika, w której

opisane zostaną zmiany w przepisach dotyczące

stosowania oznaczeń w przypadku obniżenia cen a także

opinii.  

Jeżeli potrzebujesz pomocy we
wdrożeniu zmian w swoim sklepie

internetowym czy serwisie,
serdecznie zapraszam Cię do

kontaktu. 

+48 519 773 149

@paragrafywsieci

monika@paragrafywsieci.pl


