
REKLAMACJA TOWARU PRZEZ KONSUMENTA (NOWE REGULACJE)

RĘKOJMIA:

PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną 

(rękojmia).

Sprzedawca  jest  odpowiedzialny  z  tytułu  rękojmi  za  wady  fizyczne,  które  istniały  w  chwili  przejścia 

niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie.

Wada  fizyczna  polega  na  niezgodności  sprzedanego  Produktu  z  umową  sprzedaży.  W  szczególności 

sprzedany Produkt jest niezgodna z umową sprzedaży, jeżeli:

1. nie  posiada właściwości,  który  Produkt  tego rodzaju  powinien mieć ze  względu na cel  oznaczony w 

umowie sprzedaży albo wynikający z jego przeznaczenia;

2. nie posiada właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta;

3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży;

4. został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

Jeżeli Klientem jest konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia 

producenta  lub  jego  przedstawiciela,  osoby,  która  wprowadza  Produkt  do  obrotu  w  zakresie  swojej 

działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na sprzedanym Produkcie swojej nazwy, 

znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

Sprzedany Produkt ma wadę fizyczną także w wyniku nieprawidłowego jego zamontowania i uruchomienia, 

jeżeli  czynności  te  zostały  wykonane  przez  Klienta,  który  postąpił  według  instrukcji  otrzymanej  od 

Sprzedawcy.
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PODSTAWOWE UPRAWNIENIA KONSUMENTA 

Niniejsze  uprawnienia mają co  do zasady  charakter  równorzędny,  co  oznacza,  że  Klient  ma możliwość 

korzystania od razu zarówno z pierwszej, jak i drugiej grupy uprawnień:

1) Grupa: obniżenie ceny /zwrot pieniędzy  

Jeżeli  sprzedany  Produkt  ma  wadę,  Klient  może  złożyć  oświadczenie  o  obniżeniu  ceny  albo 

odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla 

Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, 

jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę  albo Sprzedawca nie uczynił zadość 

obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w 

takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do 

wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

Jeżeli  Klientem  jest  konsument,  może  zamiast  zaproponowanego  przez  Sprzedawcę  zgodnie  z 

postanowieniami powyżej usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany 

Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w 

sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze 

sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość 

Produktu  wolnego  od  wad,  rodzaj  i  znaczenie  stwierdzonej  wady,  a  także  bierze  się  pod  uwagę 

niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

2) Grupa: naprawa/wymiana

Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo 

usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę 

w  rozsądnym  czasie  bez  nadmiernych  niedogodności  dla  Klienta.  Sprzedawca  może  odmówić 

zadośćuczynienia  żądaniu  Klienta,  jeżeli  doprowadzenie  do  zgodności  z  umową  sprzedaży  Produktu 

wadliwego  w  sposób  wybrany  przez  Klienta  jest  niemożliwe  albo  w  porównaniu  z  drugim  możliwym 

sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.
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WAŻNE TERMINY REKLAMACYJNE 

Jeden rok domniemania istnienia wady w chwili wydania Produktu

Sprzedawca  jest  odpowiedzialny  z  tytułu  rękojmi  za  wady  fizyczne,  które  istniały  w  chwili  przejścia 

niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie. Jeżeli Klientem jest 

konsument,  a  wada  fizyczna  została  stwierdzona  przed  upływem  roku  od  dnia  wydania  sprzedanego 

Produktu,  domniemywa się,  że  wada lub jej  przyczyna  istniała  w chwili  przejścia  niebezpieczeństwa na 

Klienta.

Dwa lata odpowiedzialności Sprzedawcy

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.

TERMIN ODPOWIEDZI SPRZEDAWCY NA ZŁOŻONĄ REKLAMACJĘ 

Przepisy  nie  przewidują  wprost  terminu,  w  którym  Sprzedawca  powinien  ustosunkować  się  do 

reklamacji konsumenta, jednakże nie ulega wątpliwości, iż Sprzedawca winien działać bez zbędnej zwłoki.

TERMIN REALIZACJI ŻĄDANIA REKLAMACYNEGO KONSUMENTA PRZEZ SPRZEDAWCĘ 

Sprzedawca  jest  obowiązany  wymienić  wadliwy  Produkt  na  wolny  od  wad  lub  usunąć  wadę  w 

rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. W przypadku żądania zwrotu pieniędzy zwrot 

na rzecz konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie  .   W przypadku żądania obniżenia ceny Klient powinien 

wyznaczyć Sprzedawcy termin na ich zwrot (np. 7 dni od dnia otrzymania żądania obniżenia ceny). 
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KOSZTY REKLAMACYJNE 

Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i 

dostarczenia Produktu, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. Jeżeli wadliwy 

Produkt został zamontowany, Klient może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po 

dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady.  W razie  niewykonania tego obowiązku  przez 

Sprzedawcę  Klient  jest  upoważniony  do  dokonania  tych  czynności  na  koszt  i  niebezpieczeństwo 

Sprzedawcy. 

Od tej reguły istnieją dwa wyjątki:

1. Sprzedawca  może  odmówić  demontażu  i  ponownego  zamontowania,  jeżeli  koszt  tych  czynności 

przewyższa cenę sprzedanego Produktu.

2. Jeżeli Klientem jest konsument, może on żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, 

jest  obowiązany jednak ponieść część  związanych  z tym kosztów przewyższających  cenę sprzedanego 

Produktu albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, 

do wysokości ceny sprzedanego Produktu.

W przypadku  innych  kosztów  poniesionych  przez  Klienta  w  związku  z  reklamacją  Klient  może  się  ich 

domagać  na zasadach ogólnych.  Do odpowiedzialności  odszkodowawczej  stosuje  się  przepisy  Kodeksu 

cywilnego o skutkach niewykonania zobowiązań.
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