
Sklep Internetowy działający pod adresem: www.paso-trading.pl, który należy i jest prowadzony przez PASO – TRADING 
sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Pabianicach,  95-200  Pabianice,  ul.  Lutomierska  48,  wpisana  do  rejestru  przedsiębiorców 
prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  dla  Łodzi  Śródmieścia  w  Łodzi,  XX  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru 
Sądowego  pod  nr  KRS:  0000222056,  kapitał  zakładowy  spółki:  50.000,00  złotych,  NIP:  731-17-15-822  informuje,  iż 
Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi warunkami:
1. Konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
2. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w 
którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. 
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu 
od  niniejszej  umowy  w  drodze  jednoznacznego  oświadczenia  wysłanego  pocztą  tradycyjną  na  adres:  PASO-TRADING  
Sp. z o.o., ul. Lutomierska 48, 95-200 Pabianice lub na adres poczty elektronicznej info @paso-trading.pl
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 
5.Aby  zachować  termin  odstąpienia  od  umowy,  wystarczy,  aby  Konsument  wysłał informację dotyczącą wykonania 
przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
6.  PASO  ma  obowiązek  niezwłocznie  przesłać  Konsumentowi  potwierdzenie  otrzymania  oświadczenia  o  odstąpieniu  od 
umowy.
7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy PASO niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, 
w którym PASO zostało poinformowane o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy zwraca  
Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności za zamówiony produkt, w tym koszty dostawy do Konsumenta, przy  
czym  PASO  zastrzega,  iż  zwraca  jedynie  koszt  dostawy  związany  z  najtańszym  spośród  oferowanych  w  swojej  ofercie  
sposobów dostarczenia. Zwrotu płatności PASO dokonuje na rachunek bankowy Konsumenta wskazany w oświadczeniu o 
odstąpieniu od umowy. 
8. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt PASO niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od  
dnia odstąpienia od umowy. 
9. Jeżeli Konsument otrzymał już produkt w związku z zawartą umową, będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu 
produktu do PASO. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób 
inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
10. PASO ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu 
jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
11.  W przypadku  zwrotu  płatności  Konsument  zobowiązany będzie  do  odesłania  podpisanego  dokumentu  korygującego 
dokument zakupu – faktury korygującej VAT.
12. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z 
dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827), w której  
przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można 
zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 
13. PASO nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi  
przesyłkami.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełni i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
PASO-TRADING Sp. z o.o., ul. Lutomierska 48, 95-200 Pabianice.
Ja/My(*)  niniejszym  informuję/informujemy(*)  o  moim/naszym  odstąpieniu  od  umowy  sprzedaży  następujących 
produktów………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta(-o w) …………………………………………………………………………………………………………
Adres konsumenta(-o w) …………………………………………………………………………………………………………………….
Numer rachunku bankowego Konsumenta, na który należy zwrócić należność
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...............
Podpis konsumenta(-o w) …………………………………………………………………………………………………………………….
Data ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
* niepotrzebne skreślić


