Warszawa, dnia 15.04.2016

[1]OŚWIADCZENIE O
ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY SAMOCHODU
[2]Ja, niżej podpisany Tomasz Ślusarczyk oświadczam, że odstępuję od umowy
sprzedaży samochodu osobowego Citroen C3, numer rejestracyjny………... zakupionego
dnia 10 marca 2016 r. od Pańskiej firmy, Wojciech Nowak - Samochody używane,
NIP…………………….
[3]Podstawą do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży jest art. 560 § 1 Kodeksu
cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy sprzedana rzecz ma wady fizyczne, kupujący
ma prawo do odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny rzeczy.
[4]Zgodnie z art. 556 Kodeksu cywilnego, sprzedawca jest odpowiedzialny względem
kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wady. Natomiast art. 5562 Kodeksu cywilnego
stanowi, że jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed
upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej
przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego. W moim przypadku
problemy techniczne z samochodem zaczęły się już po tygodniu od zakupu. Mimo zgłoszenia
Panu wad i konieczności naprawy nie zastosował się Pan do mojego wezwania.
[5]W związku z powyższym, na podstawie art. 494 Kodeksu cywilnego domagam się
zwrotu zapłaconej ceny w wysokości 20.000 zł oraz wzywam Pana do odbioru samochodu.
Jednocześnie informuję, że w przypadku nieuwzględnienia roszczenia skieruję sprawę na
drogę sądową.

Z poważaniem,
Tomasz Ślusarczyk
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[1] Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży jest jednostronnym oświadczeniem woli, którego samo
złożenie wywołuje określone skutki prawne. Dla swojej skuteczności nie wymaga ono potwierdzenia drugiej
strony lub jej zgody i zwalnia składającego z obowiązków, o ile odstąpienie nastąpiło na prawidłowej podstawie
prawnej.
[2] W tym miejscu należy wskazać osobę, która składa oświadczenie o odstąpieniu, wobec kogo, oraz co jest
przedmiotem świadczenia. Ponieważ jest to oświadczenie między stronami, wystarczy podanie podstawowych
informacji, które pozwolą na ustalenie stron, tj. składającego oświadczenie oraz adresata. Należy ponadto
oznaczyć umowę, której dotyczy oświadczenie o odstąpieniu..
[3]-[4] Należy wskazać podstawę odstąpienia, co w tym przykładzie jest określone jako wadliwość rzeczy
sprzedanej – samochód posiada wady techniczne, które zmniejszają jego użyteczność. Dalej należy wskazać
(najlepiej na podstawie przepisów) jakie są obowiązki sprzedawcy za sprzedany towar i jakie są konsekwencje
wystąpienia wad. Kupujący ma prawo do obniżenia ceny, wymiany produktu, naprawy albo też uprawnienie do
odstąpienia od umowy.
[5] W oświadczeniu o odstąpieniu należy zawrzeć też żądanie zwrotu pieniędzy i wezwanie do odbioru
samochodu. Wynika to wprost z przepisów – strony umowy wzajemnej (takiej, gdzie obie strony mają względem
siebie prawa i obowiązki) w przypadku odstąpienia od niej, muszą zwrócić sobie nawzajem świadczone rzeczy –
tutaj jest to zwrot auta sprzedawcy i zwrot pieniędzy kupującemu.
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