
CANCELLATION (COOLING OFF) RIGHTS 

 

The law in the EU offers provisions allowing consumers to cancel most of the agreements 
made away from the company’s office or store and by the means of distance communication 
(internet, telephone, etc.).  

Time limit to notify the company of cancellation is 14 days, starting on the day when 
agreement is made (service contracts) or on the date of delivery of the item ordered (purchase 
of goods). 

IMPORTANT: there is no legal right to cancel the agreements made in trader’s store or office. 
In such cases, traders may have internal cancellation policies, which are voluntary and operate 
in accordance with their own Terms and Conditions, which traders are free to set as they see 
fit. 

There are some types of agreements that are exempt from the need to offer cancellation 
rights altogether (!). Most notably, this includes (but is not limited to) contracts for 
accommodation and transport services, booked for a particular date or period of time. 
Companies offering such services can set their cancellation policies as they see fit. 

The same legislation puts certain information requirements on traders who sell goods and 
services through these channels (away from the company’s office or store and by the means 
of distance communication). 

The information to be supplied will depend on the type of agreement. Some of the information 
will have to be provided to consumers in durable format (i.e. one that can no longer be 
edited). This can be in the printed format or sent electronically (e-mail with or without 
attachments). 

Most importantly, this should include the information regarding cancellation rights, or lack 
thereof. If no such information is given, cancellation period can be extended even by one 
year.  

When cancelling an agreement for purchase of goods, you will be expected to send the goods 
back to the seller within the maximum period of 14 days. If the seller provides the information 
that you need to cover the cost of return, you will be expected to do so.  

IMPORTANT: you can only inspect the goods to the extent you would be allowed to in a store, 
goods returned to trader need to be in resellable condition, including the original packaging, 
etc. Traders can make deductions from refunds, if the item has less value, due to excessive 
handling, etc. 

When cancelling an agreement for provision of services, the company can ask you to pay for 
whatever service has been done up to the point of cancellation, if you agreed for the 
performance of the agreement to start immediately. 

 



ПРАВО НА СКАСУВАННЯ (ВІДМОВА ВІД ДОГОВОРУ) 

 

Законодавство ЄС передбачає правила, які дозволяють споживачам розірвати більшість 
угод, укладених за межами офісу компанії або магазину, а також за допомогою засобів 
дистанційного зв’язку (інтернет, телефон тощо). 

Строк повідомлення компанії про вихід з договору становить 14 днів, починаючи з дня 
укладення договору (про надання послуги) або з дати доставки замовленого товару 
(придбання товару). 

ВАЖЛИВО: немає законного права на скасування угод, укладених в магазині або офісі 
торговця. У таких випадках трейдери можуть мати внутрішні умови, які є добровільними 
і діють відповідно до їхніх власних положень та умов, які трейдери можуть 
встановлювати на свій розсуд. 

Існують певні типи угод, які звільнені з обов'язку пропонувати права на скасування 
взагалі (!). Зокрема, це включає (але не обмежується) договори на житлово-транспортні 
послуги, заброньовані на певну дату або період часу. Компанії, які пропонують такі 
послуги, можуть встановити свою політику скасування так, як вони вважають за потрібне. 

Цими ж нормативними актами встановлені певні інформаційні вимоги до торговців, які 
продають товари і послуги цими шляхами (за межами офісу або магазину компанії та за 
допомогою дистанційного зв’язку). 

Інформація, яку буде надано, залежатиме від типу договору. Деяку інформацію потрібно 
буде надати споживачам у довготривалому форматі (тобто в такому, який більше не 
можна редагувати). Його можна роздрукувати або надіслати в електронному вигляді 
(електронною поштою з додатками або без них). 

Перш за все, він повинен містити інформацію щодо прав на скасування або їх 
відсутності. Якщо така інформація не надана, термін анулювання може бути 
продовжений навіть до одного року. 

При розірванні договору купівлі-продажу ви повинні повернути товар продавцеві 
протягом максимально 14 днів. Якщо продавець надасть інформацію про те, що ви 
повинні покрити витрати пов'язані з поверненням, ви повинні це зробити. 

ВАЖЛИВО: ви можете переглянути товар лише в тій мірі, яка дозволена в магазині. 
Товари, повернуті продавцеві, повинні бути в стані для повторного продажу, 
включаючи оригінальну упаковку тощо. Торгівці можуть здійснювати відрахування з 
відшкодування, якщо товар має меншу вартість, наприклад через надмірне поводження 
з товаром тощо. 

При розірванні договору про надання послуг, компанія може вимагати від вас оплати 
будь-якої послуги, яка була виконана до моменту розірвання, якщо ви погодилися на те, 
що виконання договору починається одразу. 


