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A NI  

SPROSTOWANIE 

do dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r.  

w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich 

   r.) 

(Polskie wydanie s ec alne  ro d ia  15  tom 2  s  288) 

Strona 289, akapit 1 

 

godnie  asad  ustanowion  pod na w  Ochrona gospodarc ych interes w konsument w , 

godnie  powy s ymi programami: nabywcy towar w i us ug powinni by  chronieni pr ed 

nadu yciami e strony spr edawc w lub dostawc w, w s c eg lno ci pr ed ednostronnymi 

standardowymi umowami i niedo wolonym wy c aniem  um w podstawowych praw  

 

godnie  asad  ustanowion  pod na w  Ochrona gospodarc ych interes w konsument w , 

zgodnie z powy szymi programami: nabywcy towar w i us ug powinni by  chronieni przed 

nadu yciami ze strony sprzedawc w lub dostawc w, w szczeg lno ci przed ednostronnymi 

standardowymi umowami i nieuczciwym wy czaniem z um w podstawowych praw  
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Strona 291, art  7 ust  1 

 

1  ar wno w interesie konsument w, ak i konkurent w Pa stwa Cz onkowskie zapewni  

stosowne i skuteczne rodki ma ce na celu zapobieganie sta emu stosowaniu nieuczciwych 

warunk w w umowach zawieranych przez sprzedawc w i dostawc w z konsumentami  

 

1  ar wno w interesie konsument w, ak i konkurent w Pa stwa Cz onkowskie zapewni  

stosowne i skuteczne rodki ma ce na celu zapobieganie sta emu stosowaniu nieuczciwych 

warunk w w umowach zawieranych przez sprzedawc w lub dostawc w z konsumentami  

Strona 292, za cznik, pkt 1) lit  c)  

 

„c) sporz dzenie umowy wi ce  dla konsumenta, podczas gdy wiadczenie us ug przez 

sprzedawc  lub dostawc  zale ne est od warunku, kt rego spe nienie zale y tylko od dobre  woli 

sprzedawcy lub dostawcy  

 

„c) sporz dzenie umowy wi ce  dla konsumenta, podczas gdy wiadczenie us ug przez 

sprzedawc  lub dostawc  zale ne est od warunku, kt rego spe nienie zale y tylko od woli 

sprzedawcy lub dostawcy  
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Strona 292, za cznik, pkt 1) lit  l) 

 

„l) mo liwo  ustalania ceny towaru w momencie dostawy lub umo liwienie sprzedawcy 

towar w lub dostawcy us ug podwy szenia cen bez zapewnienia konsumentowi prawa do 

uniewa nienia umowy, e li w obu przypadkach cena est zbyt wysoka w stosunku do cen 

obowi zu cych w chwili sk adania zam wienia  

 

„l) mo liwo  ustalania ceny towaru w momencie dostawy lub umo liwienie sprzedawcy 

towar w lub dostawcy us ug podwy szenia cen bez zapewnienia konsumentowi prawa do 

uniewa nienia umowy, e li w obu przypadkach cena est zbyt wysoka w stosunku do cen 

obowi zu cych w chwili zawarcia umowy  
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