
DANE PRZEDSI�BIORSTWA 

Sklep internetowy, działaj�cy pod adresem http://www.sklep.kastor.pl/  prowadzony jest 
przez firm� KASTOR S.A. z  siedzib� w Łasku ul. Przemysłowa 12. NIP: 831-000-39-65, 
REGON: 730035565. Miejsce zarejestrowania S�d Rejonowy dla Łodzi - �ródmie�cia w 
Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru S�dowego: Numer rejestru KRS 0000055335; 
wysoko�� Kapitału Zakładowego 1 163 300,00 zł, opłacony w cało�ci. 

Dane adresowe/kontaktowe:  
KASTOR S.A., ul. Przemysłowa 12, 98-100 Łask . Zapytania i reklamacje mog� by� 
kierowane na adres e-sklep@kastor.pl lub pod numer telefonu 502 796 324 oraz 502 796 328 
(opłata wg cennika wła�ciwego operatora). 

 

INFORMACJE DOTYCZ�CE KORZYSTANIA Z PRAWA ODST�PIENIA OD 
UMOWY 

Prawo odst�pienia od umowy 

Maj� Pa�stwo prawo odst�pi� od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania 
jakiejkolwiek przyczyny. 

Termin do odst�pienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia rzeczy 

Aby skorzysta� z prawa odst�pienia od umowy, musz� Pa�stwo poinformowa� nas KASTOR 
S.A  ul. Przemysłowa 12 98-100 Łask e-sklep@kastor.pl nr tel: 502 796 324 oraz 502 796 
328 (opłata wg cennika wła�ciwego operatora) o swojej decyzji o odst�pieniu od niniejszej 
umowy w drodze jednoznacznego o�wiadczenia (na przykład pismo wysłane poczt�, faksem 
lub poczt� elektroniczn�). 

Mog� Pa�stwo skorzysta� z wzoru formularza odst�pienia od umowy, jednak nie jest to 
obowi�zkowe.  

Aby zachowa� termin do odst�pienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Pa�stwo informacj� 
dotycz�c� wykonania przysługuj�cego Pa�stwu prawa odst�pienia od umowy przed upływem 
terminu do odst�pienia od umowy. 

Skutki odst�pienia od umowy 

W przypadku odst�pienia od niniejszej umowy zwracamy Pa�stwu wszystkie otrzymane od 
Pa�stwa płatno�ci, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyj�tkiem dodatkowych kosztów 
wynikaj�cych z wybranego przez Pa�stwa sposobu dostarczenia innego ni� najta�szy zwykły 
sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w ka�dym przypadku nie pó�niej 
ni� 14 dni od dnia, w którym zostali�my poinformowani o Pa�stwa decyzji o wykonaniu 
prawa odst�pienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatno�ci dokonamy przy u�yciu takich 
samych sposobów płatno�ci, jakie zostały przez Pa�stwa u�yte w pierwotnej transakcji, chyba 
�e wyra�nie zgodzili�cie si� Pa�stwo na inne rozwi�zanie; w ka�dym przypadku nie ponios� 
Pa�stwo �adnych opłat w zwi�zku z tym zwrotem. Mo�emy wstrzyma� si� ze zwrotem 



płatno�ci do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w 
zale�no�ci od tego, które zdarzenie nast�pi wcze�niej. 

Prosz� odesła� lub przekaza� nam rzecz niezwłocznie, a w ka�dym razie nie pó�niej ni� 14 
dni od dnia, w którym poinformowali nas Pa�stwo o odst�pieniu od niniejszej umowy. 
Termin jest zachowany, je�eli ode�l� Pa�stwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. 

B�d� Pa�stwo musieli ponie�� bezpo�rednie koszty zwrotu rzeczy 

Odpowiadaj� Pa�stwo tylko za zmniejszenie warto�ci rzeczy wynikaj�ce z korzystania z niej 
w sposób inny ni� było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania 
rzeczy. 
 
Formularz odst�pienia od umowy 
(formularz ten nale�y wypełni� i odesła� tylko w przypadku ch�ci odst�pienia od umowy) 
–  KASTOR S.A., ul. Przemysłowa 12,  98-100 Łask e-sklep@kastor.pl  
– Ja/My(*)………………. niniejszym informuj�/informujemy(*) o moim/naszym odst�pieniu od 
umowy sprzeda�y nast�puj�cych rzeczy …………. w  ramach sklepu internetowego 
KASTOR 
– Data zawarcia umowy……………….. 
– Imi� i nazwisko konsumenta…………….. 
– Adres konsumenta…………………… 
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko je�eli formularz jest przesyłany w wersji 
papierowej)……….. 
– Data…………………….. 
(*)   niepotrzebne skre�li�  

 
 

WYŁ�CZENIE PRAWA ODSTAPIENIA OD UMOWY 

Prawo odst�pienia od umowy zawartej poza lokalem przedsi�biorstwa lub na odległo�� nie 
przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:  

 1) o �wiadczenie usług, je�eli przedsi�biorca wykonał w pełni usług� za wyra�n� zgod�         
konsumenta, który został poinformowany przed rozpocz�ciem �wiadczenia, �e po spełnieniu 
�wiadczenia przez przedsi�biorc� utraci prawo odst�pienia od umowy; 

2) w której cena lub wynagrodzenie zale�y od waha� na rynku finansowym, nad którymi 
przedsi�biorca nie sprawuje kontroli, i które mog� wyst�pi� przed upływem terminu do 
odst�pienia od umowy; 

3) w której przedmiotem �wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według 
specyfikacji konsumenta lub słu��ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

4) w której przedmiotem �wiadczenia jest rzecz ulegaj�ca szybkiemu zepsuciu lub maj�ca 
krótki termin przydatno�ci do u�ycia; 

5) w której przedmiotem �wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz�towanym opakowaniu, 
której po otwarciu opakowania nie mo�na zwróci� ze wzgl�du na ochron� zdrowia lub ze 
wzgl�dów higienicznych, je�eli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 



6) w której przedmiotem �wiadczenia s� rzeczy, które po dostarczeniu, ze wzgl�du na swój 
charakter, zostaj� nierozł�cznie poł�czone z innymi rzeczami; 

7) w której przedmiotem �wiadczenia s� napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona 
przy zawarciu umowy sprzeda�y, a których dostarczenie mo�e nast�pi� dopiero po upływie 
30 dni i których warto�� zale�y od waha� na rynku, nad którymi przedsi�biorca nie ma 
kontroli; 

8) w której konsument wyra�nie ��dał, aby przedsi�biorca do niego przyjechał w celu 
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; je�eli przedsi�biorca �wiadczy dodatkowo inne 
usługi ni� te, których wykonania konsument ��dał, lub dostarcza rzeczy inne ni� cz��ci 
zamienne niezb�dne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst�pienia od umowy 
przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 

9) w której przedmiotem �wiadczenia s� nagrania d�wi�kowe lub wizualne albo programy 
komputerowe dostarczane w zapiecz�towanym opakowaniu, je�eli opakowanie zostało 
otwarte po dostarczeniu; 

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyj�tkiem umowy o 
prenumerat�; 

11) zawartej w drodze aukcji publicznej; 

12) o �wiadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych ni� do celów mieszkalnych, 
przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług zwi�zanych z wypoczynkiem, 
wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, je�eli w umowie oznaczono 
dzie� lub okres �wiadczenia usługi; 

13) o dostarczanie tre�ci cyfrowych, które nie s� zapisane na no�niku materialnym, je�eli 
spełnianie �wiadczenia rozpocz�ło si� za wyra�n� zgod� konsumenta przed upływem terminu 
do odst�pienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsi�biorc� o utracie prawa 
odst�pienia od umowy. 

 

INFORMACJE DOTYCZ�CE REKLAMACJI 

 

KASTOR jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, za niezgodno�� z Umow� 
sprzeda�y Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie okre�lonym Ustaw� o 
prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r  

Reklamacje składane na podstawie niniejszego Regulaminu, nale�y kierowa� na adres                
e-sklep@kastor.pl. KASTOR zobowi�zuje si� do rozpatrzenia ka�dej reklamacji niezwłocznie 
oraz do zawiadomienia Konsumenta w ci�gu 14 dni o rozpatrzeniu ��dania Konsumenta 
wyra�onego podczas składania reklamacji. 

 


