
INFORMACJA DLA KONSUMENTÓW ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW QUASI-

KONSUMENTÓW 

 

Dotyczy umów sprzedaży zawartych od dnia 01.01.2023 r., z zastrzeżeniem ust. 
4 poniżej. 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. TIM S.A. nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie towary. Gwarancji 

udzielają producenci towarów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie 

Polski w przypadku dołączenia do danego towaru karty gwarancyjnej określającej 

warunki gwarancji. W związku z powyższym uprawnienia z tytułu gwarancji należy 

wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we 

wskazanej w niej sieci serwisowej. 

2. W przypadku Umów sprzedaży, w tym Umów sprzedaży Towarów z elementem 

cyfrowym, zawartych od dnia 01.01.2023 r., Konsumentom i Przedsiębiorcom quasi 

– Konsumentom przysługują uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową 

określone w rozdziale 5a ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta. 

Wyciąg z przepisów ww. ustawy znajduje się na końcu niniejszej informacji. 

3. W przypadku Umów o dostarczenie Treści cyfrowej, Konsumentom i 

Przedsiębiorcom quasi – Konsumentom przysługują uprawnienia z określone w 

rozdziale 5b ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta. Wyciąg z 

przepisów ww. ustawy znajduje się na końcu niniejszej informacji. 

4. W przypadku Umów o dostarczenie Treści cyfrowej zawartych przed dniem 

01.01.2023 r., Konsumentom i Przedsiębiorcom quasi – Konsumentom przysługują 

uprawnienia z określone w rozdziale 5b ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach 

konsumenta jeśli dostarczenie Treści cyfrowej nastąpiło po dniu 31.12.2022 r.  

5. WAŻNE: Odbierając przesyłkę z zamówieniem, prosimy o sprawdzenie stanu 

przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub uszkodzenia opakowania 

sugerujemy rozpakowanie przesyłki w obecności kuriera i sprawdzenie, czy towar 

jest nieuszkodzony oraz kompletny. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru 

lub niekompletności przesyłki sugerujemy sporządzenie, w obecności kuriera 

protokołu szkody, co może ułatwić ustalenie przyczyny uszkodzenia towaru lub 

niekompletności dostawy. 

ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI 

1. W celu uproszczenia i przyspieszenia procedury reklamacji TIM S.A. sugeruje 

korzystanie ze specjalnego formularza reklamacji dostępnego na stronie Sklepu 

internetowego w zakładce „Reklamacje i zwroty”. 

2. TIM S.A. na własny koszt odbiera wadliwy towar od Klienta. O terminie i sposobie 

odbioru towaru Klient jest każdorazowo informowany przez TIM S.A.  

3. W przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem formularza reklamacji 

dostępnego na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Reklamacje i zwroty”, po 

wypełnieniu ww. formularza zostanie wygenerowany numer reklamacji oraz na 

adres e-mail podany przez Klienta w ww. formularzu zostanie przesłany wniosek 

reklamacyjny. O dalszym sposobie postępowania Klient jest informowany za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 



4. Niezależnie od możliwości, o której mowa w ust. 3 powyżej , reklamacje można 

składać w dowolny sposób zapewniający dojście do TIM S.A. oświadczenia woli 

Klienta dotyczącego reklamacji, w szczególności za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres sklep.reklamacje@tim.pl lub w formie pisemnej na adres: 

TIM S.A., Dział reklamacji, ul. Jaworska 13, 53-612 Wrocław. W przypadku 

złożenia reklamacji w sposób inny niż opisany w ust. 3, chcąc skorzystać z 

uprawnień przysługujących Przedsiębiorcom quasi-konsumentom w ramach 

rękojmi za wady, osoba, która dokonała zakupu reklamowanego towaru w 

charakterze Przedsiębiorcy quasi-konsumenta zobowiązana jest na etapie 

składania reklamacji poinformować o tym fakcie Sprzedającego. 

 

WAŻNE: Na powyższy adres nie należy przesyłać towarów będących przedmiotem 

reklamacji.  

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, towar będący przedmiotem reklamacji wraz 

z wydrukiem zgłoszenia reklamacyjnego należy wysłać na adres: TIM S.A. 

Magazyn Działu Reklamacji TIM S.A., ul. Kwiatkowskiego 24 55-011 Siechnice.  

6. Przed wysyłką prosimy o właściwe spakowanie towaru odpowiednie do rodzaju i 

gabarytów towaru. 

 

Wyciąg z przepisów ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta,  

 

ROZDZIAŁ 5A. UMOWY ZOBOWIĄZUJĄCE DO PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI 
TOWARU NA KONSUMENTA.  

 

Art. 43a [Zastosowanie przepisów rozdziału] 

1. W razie braku zgodności towaru z umową konsumentowi przysługują uprawnienia 

określone w niniejszym rozdziale. Do umów zobowiązujących do przeniesienia 

własności towaru na konsumenta, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów 

dostawy oraz umów o dzieło będące towarem, nie stosuje się przepisów księgi trzeciej 

tytułu XI działu II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 

r. poz. 1360 i 2337). 

2. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do towaru, który służy wyłącznie 

jako nośnik treści cyfrowej. 

Art. 43b [Towar zgodny z umową] 

1. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności 

jego: 

1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do 

towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i 

dostępność aktualizacji; 
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2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o 

którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i 

który przedsiębiorca zaakceptował. 

2. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi: 

1) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z 

uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych 

praktyk; 

2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w 

odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i 

kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może 

rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie 

złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich 

imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, 

że: 

a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim 

wiedzieć, 

b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z 

zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub 

w porównywalny sposób, 

c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu 

umowy; 

3) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia 

konsument może rozsądnie oczekiwać; 

4) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił 

konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego 

wzoru. 

3. Do towarów z elementami cyfrowymi przepisy art. 43k ust. 3 i 4 oraz art. 43l ust. 4 

stosuje się odpowiednio. 

4. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w 

zakresie, o którym mowa w ust. 2 lub 3, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia 

umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od 

wymogów zgodności z umową określonych w ust. 2 lub 3, oraz wyraźnie i odrębnie 

zaakceptował brak konkretnej cechy towaru. 

5. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową 

wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli: 

1) zostało ono przeprowadzone przez przedsiębiorcę lub na jego odpowiedzialność; 

2) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez konsumenta wynikało z błędów 

w instrukcji dostarczonej przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią, o której mowa w art. 

6 ust. 2. 

Art. 43c [Odpowiedzialność przedsiębiorcy za brak zgodności towaru z umową] 
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1. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową 

istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba 

że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego 

poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa 

się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od 

chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie 

udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru 

lub charakterem braku zgodności towaru z umową. 

2. Przedsiębiorca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku 

zgodności towaru z umową określonego w ust. 1, jeżeli brak ten podstępnie zataił. 

3. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, przedsiębiorca ponosi 

odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej 

dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym 

zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata 

od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak 

zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w 

tym czasie się ujawnił. 

Art. 43d [Naprawa lub wymiana] 

1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub 

wymiany. 

2. Przedsiębiorca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub 

przedsiębiorca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli 

doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta 

jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli 

naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla 

przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. 

3. Przy ocenie nadmierności kosztów dla przedsiębiorcy uwzględnia się wszelkie 

okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, 

wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta 

powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową. 

4. Przedsiębiorca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w 

której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z 

umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę 

towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w 

szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi 

przedsiębiorca. 

5. Konsument udostępnia przedsiębiorcy towar podlegający naprawie lub wymianie. 

Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt. 

6. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z 

umową, przedsiębiorca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu 

naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt. 



7. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który 

następnie został wymieniony. 

Art. 43e [Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpienie od umowy] 

1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o 

obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy: 

1) przedsiębiorca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z 

art. 43d ust. 2; 

2) przedsiębiorca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d 

ust. 4-6; 

3) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował 

doprowadzić towar do zgodności z umową; 

4) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny 

albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony 

określonych w art. 43d; 

5) z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi 

on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych 

niedogodności dla konsumenta. 

2. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, 

w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego 

z umową. 

3. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa 

obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny. 

4. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową 

jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny. 

5. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych 

na podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do 

tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta 

wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby 

konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową. 

6. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar 

przedsiębiorcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi cenę 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu 

jego odesłania. 

7. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, 

jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób 

zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

Art. 43f [Powstrzymanie się z zapłatą ceny] Konsument może powstrzymać się z 

zapłatą ceny do chwili wykonania przez przedsiębiorcę obowiązków wynikających z 

art. 43d i art. 43e. 



Art. 43g [Odstępstwo, gwarancja] 

1. Odstępstwo od warunków gwarancji określonych w reklamie na niekorzyść 

konsumenta jest bezskuteczne, chyba że oświadczenie gwarancyjne złożone w 

reklamie przed zawarciem umowy zostało sprostowane z zachowaniem warunków i 

formy, w jakiej reklama została przeprowadzona, lub w porównywalny sposób. 

2. Gwarancja trwałości nie może przewidywać warunków naprawy albo wymiany mniej 

korzystnych dla konsumenta niż określone w art. 43d. 

 

ROZDZIAŁ 5B. UMOWY O DOSTARCZANIE TREŚCI CYFROWEJ LUB USŁUGI 

CYFROWEJ. 

Art. 43h [Dookreślenie pojęcia] 

1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o treści cyfrowej, należy przez to rozumieć 

również towar, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej, z uwzględnieniem art. 

43j ust. 8. 

2. Do umowy, na mocy której przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia treści 

cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz innych świadczeń, przepisy niniejszego rozdziału 

stosuje się wyłącznie w zakresie postanowień umowy dotyczących treści cyfrowej lub 

usługi cyfrowej. 

Art. 43i (pominięty) 

Art. 43j [Dostarczenie, odstąpienie] 

1. Przedsiębiorca dostarcza konsumentowi treść cyfrową lub usługę cyfrową 

niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony postanowiły inaczej. 

2. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, 

który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, 

zostały udostępnione konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które 

konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy konsument lub takie urządzenie, 

uzyskali do niej dostęp. 

3. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy konsument lub fizyczne lub 

wirtualne urządzenie, które konsument wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do 

niej dostęp. 

4. Jeżeli przedsiębiorca nie dostarczył treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument 

wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli przedsiębiorca nie dostarczy treści cyfrowej lub 

usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony 

terminie, konsument może odstąpić od umowy. 

5. Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej 

lub usługi cyfrowej, jeżeli: 

1) z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy 

treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub 



2) konsument i przedsiębiorca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie 

wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał 

istotne znaczenie dla konsumenta, a przedsiębiorca nie dostarczył ich w tym terminie. 

6. Ciężar dowodu dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej spoczywa na 

przedsiębiorcy. 

7. W razie odstąpienia przez konsumenta od umowy przepis art. 43o stosuje się 

odpowiednio. 

8. Przepisów ust. 1-7 nie stosuje się, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści 

cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika. 

Art. 43k [Zgodność z umową] 

1. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową 

pozostają w szczególności ich: 

1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, 

interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji; 

2) przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne konsumentowi, o 

którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i 

który przedsiębiorca zaakceptował. 

2. Ponadto treść cyfrowa lub usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z 

umową, muszą: 

1) nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi 

cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm 

technicznych lub dobrych praktyk; 

2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, 

kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści 

cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których konsument może rozsądnie 

oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz 

publiczne zapewnienia złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych 

lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, 

chyba że przedsiębiorca wykaże, że: 

a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim 

wiedzieć, 

b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z 

zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub 

w porównywalny sposób, 

c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu 

umowy; 

3) być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument 

może rozsądnie oczekiwać; 



4) być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione 

konsumentowi przez przedsiębiorcę przed zawarciem umowy. 

3. Przedsiębiorca informuje konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących 

zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi 

cyfrowej z umową oraz dostarcza je konsumentowi przez czas: 

1) dostarczania treści cyfrowej lub usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie 

której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub 

2) zasadnie oczekiwany przez konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej lub 

usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, 

jeżeli umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jednorazowo 

lub częściami. 

4. Jeżeli konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych 

przez przedsiębiorcę zgodnie z ust. 3, przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za 

brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z 

braku aktualizacji, jeżeli: 

1) poinformował konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania; 

2) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w 

instrukcji instalacji dostarczonej przez przedsiębiorcę. 

5. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub 

usługi cyfrowej z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 2 lub 3, jeżeli konsument, 

najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna 

cecha treści cyfrowej lub usługi cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową 

określonych w ust. 2 lub 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej 

cechy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej. 

6. W przypadku gdy umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej 

w sposób ciągły, treść cyfrowa lub usługa cyfrowa muszą pozostawać zgodne z 

umową przez oznaczony w umowie czas ich dostarczania. 

7. Treść cyfrową lub usługę cyfrową dostarcza się w najnowszej wersji dostępnej w 

chwili zawarcia umowy, chyba że strony postanowiły inaczej. 

8. Do integracji treści cyfrowej lub usługi cyfrowej przepis art. 43b ust. 5 stosuje się 

odpowiednio. 

Art. 43l [Odpowiedzialność przedsiębiorcy] 

1. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej 

lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili 

ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak 

zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem 

roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich 

dostarczenia. 



2. Przedsiębiorca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku 

zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową określonego w ust. 1, jeżeli brak 

ten podstępnie zataił. 

3. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej 

lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w 

czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak 

zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w 

tym czasie się ujawnił. 

4. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej 

lub usługi cyfrowej w zakresie uregulowanym w art. 43k ust. 3, który wystąpił w czasie 

określonym w tym przepisie. 

5. Domniemania określone w ust. 1 i 3 nie mają zastosowania, jeżeli: 

1) środowisko cyfrowe konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami 

technicznymi, o których przedsiębiorca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały 

przed zawarciem umowy; 

2) konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy 

o obowiązku współpracy z przedsiębiorcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu 

najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak 

zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika 

z cech środowiska cyfrowego konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku. 

Art. 43m [Niezgodność z umową treści lub usługi] 

1. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może 

żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową. 

2. Przedsiębiorca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do 

zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi 

cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla 

przedsiębiorcy. 

3. Przy ocenie nadmierności kosztów dla przedsiębiorcy uwzględnia się wszelkie 

okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub 

usługi cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z 

umową. 

4. Przedsiębiorca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z 

umową w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany 

przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla 

konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty 

doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi 

przedsiębiorca. 

Art. 43n [Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpienie od umowy] 

1. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może 

złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy: 



1) doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest 

niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do art. 43m ust. 2 i 3; 

2) przedsiębiorca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z 

umową zgodnie z art. 43m ust. 4; 

3) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo 

że przedsiębiorca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do 

zgodności z umową; 

4) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że 

uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania 

ze środka ochrony określonego w art. 43m; 

5) z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi 

on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub 

bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta. 

2. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, 

w jakiej wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do 

wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, 

że treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, 

przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa lub usługa 

cyfrowa pozostawały niezgodne z umową. 

3. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są 

dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi 

cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej 

lub usługi cyfrowej z umową jest istotny. 

Art. 43o (pominięty) 

Art. 43 p (pominięty) 

Art. 43 q (pominięty) 

 


