
 

 
 

Sklep internetowy działający pod adresem https://kazar.com jest prowadzony przez Kazar Group Sp. z o.o.  
z siedzibą w Przemyślu, przy ul. Lwowskiej 154, 37-700 Przemyśl, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS0000132965, o kapitale zakładowym 150.000 zł, NIP: 795-15-32-361, Regon: 651500282, BDO: 000030990, posiadająca 

status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu  
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2022, poz. 893 z późn.). 
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Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy o Kartę Podarunkową 

zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego 

 
 

1. Prawo odstąpienia od umowy  

 

Nabywca ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

Termin do odstąpienia od niniejszej umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Nabywca 
wszedł w posiadanie Karty Podarunkowej lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana 

przez Nabywcę weszła w posiadanie Karty Podarunkowej. 
 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od niniejszej umowy, Nabywca musi poinformować nas, to jest 
Kazar Group Sp. z o.o., ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl, adres poczty elektronicznej (adres e-

mail): bok@kazar.com, numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 16 677 60 00, o swojej decyzji 

o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo 
wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@kazar.com lub pismo wysłane pocztą 

na adres: Kazar Group Sp. z o.o. ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl, z dopiskiem „Zwrot”. 
 

Nabywca może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Nabywca wysłał informację dotyczącą 
wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia 

od umowy.  
 

1. Skutki odstąpienia od umowy   

W razie odstąpienia od niniejszej umowy – umowę taką uważa się za niezawartą. W przypadku 
odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Nabywcy wszystkie otrzymane od Nabywcy płatności, w tym 

koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez 
Nabywcę 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 Nabywca poinformował 

nas o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 
 

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Nabywcę 
użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Nabywca wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym 

przypadku Nabywca nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Karty Podarunkowej lub do czasu 

dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

Nabywca winien jest odesłać lub przekazać nam Kartę Podarunkową niezwłocznie, a w każdym razie nie 
później niż 14 dni od dnia, w którym Nabywca poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy.  

 
Termin jest zachowany, jeżeli Nabywca odeśle Kartę Podarunkową przed upływem terminu 14 dni na 

adres: Kazar Group Sp. z o.o., ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl, z dopiskiem „Zwrot”. 
  

Nabywca będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Nabywca odpowiada tylko za 

zmniejszenie wartości Karty Podarunkowej wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to 
konieczne do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania. 
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