
 

Stałe obowiązki informacyjne 

 

1.Dane identyfikujące firmę:  

HYDROCHEMIA mgr Łukasz Zyskowski 

ul. Giewont 16/17 

43-316 Bielsko-Biała 

NIP: 5471983683 

REGON: 241283505 

 

2.Dane kontaktowe: 

Adres e-mail: biuro@impragnol.pl 

Telefon: +48 794 330 135 

Czynne: Poniedziałek - Piątek godz. 8:00-15:00 

 

3.Adres do reklamacji: 

HYDROCHEMIA mgr Łukasz Zyskowski 

Ul. Słowackiego 28 

43-502, Czechowice-Dziedzice 

 

 

 

 

 

 



 

Prawo odstąpienia od umowy 

 

1.Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad 

Sprzedawca niniejszym oświadcza, że ciąży na nim ustawowy obowiązek dostarczenia 

produktu będącego przedmiotem zamówienia bez wad fizycznych lub prawnych. 

 

2.Tryb reklamacji 

W wypadku gdy towar ma wadę, konsument może żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od 

umowy sprzedaży, wymiany towaru na pozbawiony wad albo jego naprawy.  

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed 

upływem dwóch lat od wydania towaru konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub 

wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może 

zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzednim.  

Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz 

wadliwą na adres Sprzedawcy, na jego koszt.  

Sprzedawca ustosunkuje się do roszczenia konsumenta w terminie 14 dni. 

 

3.Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów 

Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji 

i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. 

Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są 

i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem 

może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia 

roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej 

ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/consumers/odr


 

4.Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania 

jakiejkolwiek przyczyny. 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli 

Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana 

przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: 

 

HYDROCHEMIA mgr Łukasz Zyskowski 

Ul. Słowackiego 28 

43-502, Czechowice-Dziedzice 

Adres e- mail: biuro@impragnol.pl 

Telefon: +48 794 330 135 

Fax:  33 818 84 65          

                                                                                                                  

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

(na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to 

obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy 

lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie 

internetowej www.impragnol.pl . Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy 

Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji  

o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). 

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. 

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem 

w odniesieniu do umów, w których Towarem 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. 

 

 

 

mailto:biuro@impragnol.pl
http://www.impragnol.pl/


 

5.Skutki odstąpienia od umowy 

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 14 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. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres:  

 

HYDROCHEMIA mgr Łukasz Zyskowski 

Ul. Słowackiego 28 

43-502, Czechowice-Dziedzice 

 

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.  

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.  

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej  

w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania 

rzeczy. 

 

 
 
 
 
 
 



 
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

 

Adresat: Hydrochemia mgr Łukasz Zyskowski   

Adres do zwrotu: ul. Słowackiego 28, 43-502 Czechowice-Dziedzice 

E-mail kontaktowy: biuro@impragnol.pl 

Telefon: +48 794 330 135 

Fax: 33 818 84 65                                                                                                                           

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:  

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) 

 

– Imię i nazwisko konsumenta 

 

– Adres konsumenta 

 

– Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

 

– Data: 

 

(*) Niepotrzebne skreślić. 
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