
 

 

Jakie uprawnienia mają klienci 
korzystający z wyprzedaŜy 
KODEKS CYWILNY KODEKS CYWILNY KODEKS CYWILNY KODEKS CYWILNY Kupując na wyprzedaŜy po obniŜonej cenie, mamy takie same uprawnienia do składania reklamacji 

jak wówczas, gdy robimy zakupy, nie korzystając z Ŝadnych dodatkowych bonusów. Sprzedawca nie moŜe odmówić 

przyjęcia towaru z wadami, natomiast ma prawo nie przyjąć go wówczas, gdy przestał się klientowi podobać 

Czy nie moŜna zwrócić 
sukienki z wyprzedaŜy 
KupiKupiKupiKupiłam sukienkam sukienkam sukienkam sukienkę na posezonowej wyprzeda na posezonowej wyprzeda na posezonowej wyprzeda na posezonowej wyprzedaŜy. Po y. Po y. Po y. Po 
powrocie do domu obejrzapowrocie do domu obejrzapowrocie do domu obejrzapowrocie do domu obejrzałam jam jam jam ją bardzo dok bardzo dok bardzo dok bardzo dokładnie i adnie i adnie i adnie i 
stwierdzistwierdzistwierdzistwierdziłam, am, am, am, Ŝe dokonae dokonae dokonae dokonałam zakupu niepotrzebnie. am zakupu niepotrzebnie. am zakupu niepotrzebnie. am zakupu niepotrzebnie. 
Sukienka przestaSukienka przestaSukienka przestaSukienka przestała sia sia sia się mi podoba mi podoba mi podoba mi podobać, a w dodatku w , a w dodatku w , a w dodatku w , a w dodatku w 
domu mam podobndomu mam podobndomu mam podobndomu mam podobną. Na drugi dzie. Na drugi dzie. Na drugi dzie. Na drugi dzień chcia chcia chcia chciałam jam jam jam ją    
oddaoddaoddaoddać, ale sprz, ale sprz, ale sprz, ale sprzedawczyni odedawczyni odedawczyni odedawczyni odmmmmówiwiwiwiła przyja przyja przyja przyjęcia cia cia cia 
sukienki. Czy miasukienki. Czy miasukienki. Czy miasukienki. Czy miała prawo odma prawo odma prawo odma prawo odmówiwiwiwić zwrotu pieni zwrotu pieni zwrotu pieni zwrotu pieniędzy?dzy?dzy?dzy?    

 TAK Towaru zakupionego na posezonowej 
wyprzedaŜy sprzedawca ma prawo nie przyjąć, 
jeśli powodem zwrotu jest tylko to, Ŝe przestał 
się on podobać nabywcy. Zwroty zakupionego 
okazyjnie towaru są moŜliwe tylko wówczas, 
gdy ma on ukryte wady, czyli takie, o jakich 
nabywca nie wiedział, robiąc zakupy, lub jest 
uszkodzony. Natomiast przyjęcie sukienki, 
która przestała się podobać, a nie jest 
uszkodzona i nie ma ukrytych wad, zaleŜy 
tylko od dobrej woli sprzedawcy. To, Ŝe towar 
jest przeceniony, nie stanowi Ŝadnej 
dodatkowej przesłanki do skutecznego 
reklamowania go. Nabywca ma prawo do 
skutecznego złoŜenia reklamacji i zwrotu 
artykułu na takich samych zasadach, jak 
wówczas, gdyby kupił go poza wyprzedaŜą. 
MoŜe więc powoływać się tylko na to, Ŝe towar 
nie jest zgodny z umową, czyli ma wady, o 
których nabywca nie wiedział w chwili 
zakupu, bo sprzedawca nie uprzedził go o nich, 
a usterki były tego rodzaju, Ŝe sam nie mógł ich 
zauwaŜyć, na przykład moŜe powołać się na to, 
Ŝe sukienka farbuje albo zacina się w niej 
suwak. 
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Czy przecenioną kurtkę 

moŜna reklamować 
Na wyprzedaNa wyprzedaNa wyprzedaNa wyprzedaŜy kupiy kupiy kupiy kupiłam przecenionam przecenionam przecenionam przecenioną kurtk kurtk kurtk kurtkę. . . . 
Sprzedawca nie chce przyjSprzedawca nie chce przyjSprzedawca nie chce przyjSprzedawca nie chce przyjąć reklamacji, twierdz reklamacji, twierdz reklamacji, twierdz reklamacji, twierdząc, c, c, c, Ŝe e e e 
skoro kupiskoro kupiskoro kupiskoro kupiłam towar taniej, to nie mogam towar taniej, to nie mogam towar taniej, to nie mogam towar taniej, to nie mogę zg zg zg zgłaaaaszaszaszaszać    
zastrzezastrzezastrzezastrzeŜeeeeń do jego jako do jego jako do jego jako do jego jakości. ci. ci. ci. Czy mogCzy mogCzy mogCzy mogę zwr zwr zwr zwrócicicicić    
przeceniony towar zaprzeceniony towar zaprzeceniony towar zaprzeceniony towar zakupiony na wyprzedakupiony na wyprzedakupiony na wyprzedakupiony na wyprzedaŜy?y?y?y?    

TAK Towar przeceniony z powodu  wad 
moŜna reklamować pod warunkiem, Ŝe 
konsument stwierdził w nim jeszcze inne wady 
niŜ te, które były przyczyną obniŜenia ceny, a o 
istnieniu których sprzedawca go nie 
poinformował. Natomiast składając reklamację, 
nie moŜe się powoływać na wady, o których 
wiedział w chwili zakupu. Na przykład: jeŜeli 
zakupił kurtkę, w której brakowało dwóch 
guzików, konsument nie moŜe, składając rekla-
mację, powołać się na tę wadę, gdy była 
przyczyną obniŜenia ceny i sprzedawca go o 
niej poinformował. JeŜeli jednak oprócz tej 
wady kurtka miała jeszcze inne ukryte wady, 
to wówczas moŜna ją reklamować, wskazując 
na nie. Wtedy reklamacja powinna zostać 
uwzględniona z powodu tych innych wad. 

Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność 
towaru z umową wówczas, gdy kupujący w 
chwili zawarcia umowy o tej niezgodności 
wiedział lub oceniając rozsądnie, powinien 
wiedzieć. 

Organizowane są teŜ wyprzedaŜe posezo-
nowe, na których sprzedawane są towary po 
obniŜonych cenach nie dlatego, Ŝe mają wady, 
lecz dlatego Ŝe zakończył się sezon. W takim 
przypadku sprzedawca nie moŜe odmówić 
zwrotu towaru z wadami tylko z tego powodu, 
Ŝe konsument kupił go taniej po sezonie. Jego 
cena nie została obniŜona z powodu wad. 
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Czy moŜna oddać 
zbędny towar 
KoleKoleKoleKoleŜanka namanka namanka namanka namówiwiwiwiła mnie a mnie a mnie a mnie na zakup sokowirna zakup sokowirna zakup sokowirna zakup sokowirówki na wki na wki na wki na 
wyprzedawyprzedawyprzedawyprzedaŜy. Ty. Ty. Ty. Tłumaumaumaumaczyczyczyczyła, a, a, a, Ŝe jest to due jest to due jest to due jest to duŜa okazja. Moja a okazja. Moja a okazja. Moja a okazja. Moja 
rorororodzina jednak uznadzina jednak uznadzina jednak uznadzina jednak uznała, a, a, a, Ŝe to jest zbe to jest zbe to jest zbe to jest zbędny zakup, na dny zakup, na dny zakup, na dny zakup, na 
ktktktktóry nas nie stary nas nie stary nas nie stary nas nie stać. W dodat. W dodat. W dodat. W dodatku w innym sklepie takie ku w innym sklepie takie ku w innym sklepie takie ku w innym sklepie takie 
same sokosame sokosame sokosame sokowirwirwirwirówki sprzedawane nie na wyprzewki sprzedawane nie na wyprzewki sprzedawane nie na wyprzewki sprzedawane nie na wyprzedadadadaŜy y y y 
oferowane byoferowane byoferowane byoferowane były taniej niy taniej niy taniej niy taniej niŜ w ce w ce w ce w cenie, jaknie, jaknie, jaknie, jaką zap zap zap zapłaciaciaciaciłam. am. am. am. 
Czy z tych powoCzy z tych powoCzy z tych powoCzy z tych powoddddów mogw mogw mogw mogę z z z złooooŜyyyyć reklamacj reklamacj reklamacj reklamację????    

NIE Zarówno to, Ŝe rodzina konsumenta 
uznała zakup za zbędny, jak i to, Ŝe cena na 
wyprzedaŜy nie była wcale okazyjna, nie 
stanowi wad ukrytych sokowirówki 
uzasadniających zwrot towaru. Dlatego nie 
moŜna złoŜyć reklamacji, powołując się na 
niezgodność towaru z umową. 

Kupując na wyprzedaŜy, trzeba zwracać 
uwagę na to, czy cena została rzeczywiście 
obniŜona. Niektóre obniŜki mają charakter 
iluzoryczny, bo zdarza się, Ŝe wyŜsza cena na 
ten towar w konkretnym sklepie nigdy nie 
obowiązywała. 

Przyczyną reklamacji nie moŜe być równieŜ 
to, Ŝe w innym sklepie towar kosztuje taniej lub 
tyle samo co na okazyjnej wyprzedaŜy. W 
takich przypadkach zgodnie z prawem 
sprzedawca moŜe odmówić przyjęcia towaru 
bez wad i zwrócenia konsumentowi pieniędzy 
lub wymiany towaru na inny. 
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Czy błąd montaŜu jest 
przyczyną reklamacji 
Na wyprzedaNa wyprzedaNa wyprzedaNa wyprzedaŜy kupiy kupiy kupiy kupiłam kolejkam kolejkam kolejkam kolejkę szyno szyno szyno szynowwwwą dla dziecka.  dla dziecka.  dla dziecka.  dla dziecka. 
Nie udaNie udaNie udaNie udało sio sio sio się jej za jej za jej za jej zamontowamontowamontowamontować wed wed wed według instrukcji ug instrukcji ug instrukcji ug instrukcji 
otrzymaotrzymaotrzymaotrzymanej przy sprzedanej przy sprzedanej przy sprzedanej przy sprzedaŜy, bo naszym zday, bo naszym zday, bo naszym zday, bo naszym zdaniem niem niem niem 
brakowabrakowabrakowabrakowało dwo dwo dwo dwóch czch czch czch części. Czy jest to podstawa do ci. Czy jest to podstawa do ci. Czy jest to podstawa do ci. Czy jest to podstawa do 
reklamacji. Czy mureklamacji. Czy mureklamacji. Czy mureklamacji. Czy muszszszszę mie mie mie mieć paragon przy jej  paragon przy jej  paragon przy jej  paragon przy jej 
skskskskładaniu?adaniu?adaniu?adaniu?    

NIE Zakupiona kolejka jest niezgodna z 
umową, co stanowi podstawę do reklamacji. 
Niezgodność występuje równieŜ w razie 
nieprawidłowości przy zamontowaniu i 
uruchomieniu kolejki, wówczas gdy czynności 
te zostały dokonane przez kupującego według 
instrukcji otrzymanej przy sprzedaŜy. 

Kupujący moŜe domagać się doprowadzenia 
kolejki do stanu zgodnego z umową. MoŜe to 
nastąpić np. wówczas, gdy otrzyma od 
sprzedawcy brakujące części, które umoŜliwią 
uruchomienie zabawki. 

Składając reklamację, naleŜy mieć przy sobie 
paragon, który będzie podstawą dochodzenia 
roszczenia w razie sporu ze sprzedawcą. Na 

przykład sprzedawca moŜe twierdzić, Ŝe 
zabawka nie została zakupiona w jego sklepie i 
wówczas okazanie paragonu obali jego 
argument. 
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Czy mogę Ŝądać zwrotu 
nadpłaty 
KupiKupiKupiKupiłam na wyprzedaam na wyprzedaam na wyprzedaam na wyprzedaŜy sweter, do kty sweter, do kty sweter, do kty sweter, do którego zostarego zostarego zostarego została a a a 
dodododołączona skczona skczona skczona skórzana saszetka. Miarzana saszetka. Miarzana saszetka. Miarzana saszetka. Miałam jam jam jam ją dosta dosta dosta dostać gratis.  gratis.  gratis.  gratis. 
Za kilka dni w innym sklepie zobaczyZa kilka dni w innym sklepie zobaczyZa kilka dni w innym sklepie zobaczyZa kilka dni w innym sklepie zobaczyłam taki sam am taki sam am taki sam am taki sam 
sweter bez saszetki, ale znacznie tasweter bez saszetki, ale znacznie tasweter bez saszetki, ale znacznie tasweter bez saszetki, ale znacznie tańszy. Uznaszy. Uznaszy. Uznaszy. Uznałam, am, am, am, Ŝe e e e 
ta rta rta rta róŜnica w cenie to koszt saszetki. Chcianica w cenie to koszt saszetki. Chcianica w cenie to koszt saszetki. Chcianica w cenie to koszt saszetki. Chciałam jam jam jam ją    
zwrzwrzwrzwrócicicicić i za i za i za i zaŜądadadadać odda odda odda oddania nadpnia nadpnia nadpnia nadpłatatataty, ale sprzedawca y, ale sprzedawca y, ale sprzedawca y, ale sprzedawca 
jej nie przyjjej nie przyjjej nie przyjjej nie przyjął . Czy mam prawo do zwrotu pieni. Czy mam prawo do zwrotu pieni. Czy mam prawo do zwrotu pieni. Czy mam prawo do zwrotu pieniędzy?dzy?dzy?dzy?    

NIE Na wyprzedaŜach często zdarza się, Ŝe 
właściciel sklepu dołącza do produktu gadŜet, 
który w rzeczywistości nie jest gratisem, lecz 
konsument musi za niego zapłacić. Tak było i w 
tym przypadku przy zakupie swetra. Cena sa-
szetki została dołączona do ceny swetra i 
konsument zapłacił za obie rzeczy. Nawet jeśli 
zakup swetra bez prezentu byłby bardziej 
opłacalny, to nie stanowi to podstawy do 
Ŝądania zwrotu nadpłaty. 

Sprzedawca odpowiada wobec kupującego za 
wady towaru tylko wówczas, gdy towar w 
chwili wydania był niezgodny z umową, np. 
nie odpowiadał podanemu przez sprzedawcę 
opisowi, nie nadaje się do celu określonego 
przez kupującego przy zawarciu umowy lub 
do takiego celu, do jakiego jest zwykle 
uŜywany. Natomiast dołączenia do zakupu 
gadŜetu i uwzględnienia go w łącznej cenie nie 
moŜna uznać za taką wadę. 
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Czy sprzedawca zapłaci 
za transport 
KupiKupiKupiKupiłam mebloam mebloam mebloam meblościankciankciankciankę na wyprzeda na wyprzeda na wyprzeda na wyprzedaŜy. Po kilku y. Po kilku y. Po kilku y. Po kilku 
miesimiesimiesimiesiącach ucach ucach ucach uŜywania jej wypaczyywania jej wypaczyywania jej wypaczyywania jej wypaczyły siy siy siy się drzwi i nie  drzwi i nie  drzwi i nie  drzwi i nie 
odsuwajodsuwajodsuwajodsuwają si si si się szuflady. Sprzedawca powiedzia szuflady. Sprzedawca powiedzia szuflady. Sprzedawca powiedzia szuflady. Sprzedawca powiedział, , , , Ŝe e e e 
rozwarozwarozwarozwaŜy naprawienie mebla na swy naprawienie mebla na swy naprawienie mebla na swy naprawienie mebla na swój koszt pod j koszt pod j koszt pod j koszt pod 
warunkiem, warunkiem, warunkiem, warunkiem, Ŝe dostarcze dostarcze dostarcze dostarczę go do sklepu na sw go do sklepu na sw go do sklepu na sw go do sklepu na swój koszt. j koszt. j koszt. j koszt. 
OdmOdmOdmOdmówiwiwiwił sfinansowania transportu mebla, twierdz sfinansowania transportu mebla, twierdz sfinansowania transportu mebla, twierdz sfinansowania transportu mebla, twierdząc, c, c, c, 
Ŝe skoro zostae skoro zostae skoro zostae skoro został kupiony na wyprzeda kupiony na wyprzeda kupiony na wyprzeda kupiony na wyprzedaŜy, to nie mogy, to nie mogy, to nie mogy, to nie mogę    
wystwystwystwystępowapowapowapować z takim roszczeniem. Czy sprzedawca  z takim roszczeniem. Czy sprzedawca  z takim roszczeniem. Czy sprzedawca  z takim roszczeniem. Czy sprzedawca 
powinien pokrypowinien pokrypowinien pokrypowinien pokryć k k k koszty transportu?oszty transportu?oszty transportu?oszty transportu?    

TAK JeŜeli meble są niezgodne z umową, 
kupujący moŜe składając reklamację, Ŝądać 
doprowadzenia ich do stanu właściwego. 
Oznacza to nieodpłatną naprawę mebli albo 
wymianę ich na inny wolny od wad 
egzemplarz. Gdyby wymagało to nadmiernych 
kosztów, to sprzedawca moŜe odmówić 
naprawy i wymiany, i zwrócić zapłaconą cenę. 
Na sprzedawcy ciąŜy teŜ obowiązek zwrotu 
kosztów, jakie poniósł zbywca mebli w 
związku ze zdemontowaniem ich, 
dostarczeniem do sprzedawcy, czyli 
związanych równieŜ z transportem. Płaci teŜ za 
ponowne zamontowanie mebli dostarczonych 
klientowi juŜ po naprawieniu ich oraz pokrywa 
koszty transportu do mieszkania konsumenta. 

Natomiast klient sam organizuje demontaŜ 
mebli i transport do sprzedawcy. Nie moŜe 
domagać się, aby naprawa odbyła się w jego 
mieszkaniu. 

Taka procedura obowiązuje bez względu na 
to, w jakich okolicznościach meble zostały 
zakupione. Dokonanie zakupu na wy-
sprzedaŜy nie zwalnia sprzedawcy z obo-
wiązku pokrycia kosztów demontaŜu, 
transportu w obie strony oraz ponownego 
zamontowania naprawionych albo wymie-
nionych na nowe mebli, 
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Czy kupując taniej, 
mamy mniej praw 
Obawiam siObawiam siObawiam siObawiam się robi robi robi robić zakupy na wyprze zakupy na wyprze zakupy na wyprze zakupy na wyprzedadadadaŜy, bo czy, bo czy, bo czy, bo często sto sto sto 
przy kasach wiszprzy kasach wiszprzy kasach wiszprzy kasach wiszą in in in informacje, formacje, formacje, formacje, Ŝe przeceniony towar e przeceniony towar e przeceniony towar e przeceniony towar 
nie podlega reklamacji. Czy klient kupujnie podlega reklamacji. Czy klient kupujnie podlega reklamacji. Czy klient kupujnie podlega reklamacji. Czy klient kupujący taniej na cy taniej na cy taniej na cy taniej na 
wyprzedawyprzedawyprzedawyprzedaŜy ma mniej praw?y ma mniej praw?y ma mniej praw?y ma mniej praw?    

NIE Klient kupujący na wyprzedaŜy ma 
takie same prawa jak wówczas, gdy nie 
korzysta z posezonowej wyprzedaŜy i nie płaci 
mniej za towar. Pojawiająca się przy kasach 
informacja, Ŝe przeceniony towar nie podlega 
reklamacji, jest niezgodna z prawem i nie wiąŜe 
konsumenta. MoŜe on składać reklamację 
wówczas, gdy zakupi wadliwy produkt, a o 
tych wadach nie został w momencie zakupu 
poinformowany przez sprzedawcę. 

Sprzedawca odpowiada za niezgodność 
towaru z umową przez dwa lata. O wadach 
kupujący musi zawiadomić sprzedawcę w 
ciągu dwóch miesięcy od ich stwierdzenia. 
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Czy sprzedawca moŜe 
skrócić termin 

Czy sprzedawca moCzy sprzedawca moCzy sprzedawca moCzy sprzedawca moŜe skre skre skre skrócicicicić termin sk termin sk termin sk termin składania adania adania adania 
reklamacji towaru kupionereklamacji towaru kupionereklamacji towaru kupionereklamacji towaru kupionego na wyprzedago na wyprzedago na wyprzedago na wyprzedaŜy, gdy y, gdy y, gdy y, gdy 
podczas upodczas upodczas upodczas uŜyyyywania go ujawniwania go ujawniwania go ujawniwania go ujawnią si si si się ukryte wady? ukryte wady? ukryte wady? ukryte wady?    

NIE Sprzedawca odpowiada za niezgodność 
towaru konsumpcyjnego z umową wówczas, 
gdy w ciągu dwóch lat od wydania towaru 
klientowi złoŜy on reklamację. Klient powinien 
wystąpić z roszczeniem w ciągu dwóch 
miesięcy od stwierdzenia wady. Zasady te 
obowiązują równieŜ w razie zakupu towaru na 
wyprzedaŜy. Tylko z tego powodu, Ŝe klient 
zapłaci taniej, sprzedawca nie moŜe 
samowolnie skrócić terminu na złoŜenie 
reklamacji. Nawet wszelkie pisemne informacje 
o skróceniu terminu powieszone obok kasy są 
niezgodne z prawem. Tylko wówczas, gdy 
przedmiotem sprzedaŜy jest rzecz uŜywana, 
strony mogą ten termin na reklamację skrócić 
do roku. 

PODSTAPODSTAPODSTAPODSTAWA PRAWNA WA PRAWNA WA PRAWNA WA PRAWNA Art. 10 ustawy z 27 lipca 2002 r. o szcze-
gólnych warunkach sprzedaŜy konsumenckiej oraz o zmianie 
kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). 

    


