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Podstawa reklamacji – rękojmia za wady: 

 

art. 556 (1) Kodeksu cywilnego: 

 

„Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności 

rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:  

 

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel 

w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;  

 

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w 

tym przedstawiając próbkę lub wzór;  

 

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy 

zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej 

przeznaczenia;  

 

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym“. 

 

Dodatkowo rozporządzenie Komisji Europejskiej 655/2013, które przedstawia 

wytyczne dotyczące tego, jak powinna wyglądać reklama kosmetyków: 

 

• powinna udzielać prawdziwych informacji i być zgodna ze stanem faktycznym – 

czyli podawać tylko prawdziwe składniki produktu i  posługiwać się prawdziwymi 

oświadczeniami 

• powinna być podparta dowodami, co oznacza, ze działanie produktu powinno 

znajdować swoje potwierdzenie w odpowiednich badaniach 

 

Moje uprawnienia: 

 

Art. 560. § 1 Kodeksu cywilnego 

 

„Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu 

ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez 

nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od 

wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już 

wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość 

obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady”. 

 

W pierwszej kolejności mam prawo żądać wymiany kosmetyku na nowy. 
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Jeśli sprzedawca niezwłocznie nie wymieni kosmetyku na nowy lub po raz kolejny 

reklamuję ten sam kosmetyk dodatkowo przysługuje mi: 

 

• rozsądna obniżka ceny, 

• odstąpienie od umowy (zwrot gotówki), w przypadku kiedy wada jest 

istotna. 

 

Ważne! 

 

Producent powinien nas również ostrzec przed ewentualnymi negatywnymi 

konsenkwencjami stosowania jego produktu. Sprzedawca i producent są 

odpowiedzialni za wszystkie obietnice i zapewnienia zawarte w reklamie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


