Za³¹cznik nr 2 do Regulaminu sklepu internetowego www.sklep.formelo.eu

INFORMACJE DOTYCZ¥CE KORZYSTANIA Z PRAWA ODST¥PIENIA OD UMOWY
Prawo odst¹pienia od umowy
Maj¹ Pañstwo prawo odst¹piæ od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiekprzyczyny.
Termin do odst¹pienia od umowy wygasa po up³ywie 14 dni od dnia, w którym weszli Pañstwo
w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna ni¿ przewoŸnik i wskazana przez
Pañstwa wesz³a w jego posiadanie.
Aby skorzystaæ z prawa odst¹pienia od umowy, musz¹ Pañstwo poinformowaæ nas, tj.
ZpchocolateZbigniew PrzewoŸnikadres Bielsko Bia³a ul.Trzech Diamentów 12 kod pocztowy 43-300 tel
507081321 posiadaj¹ca nr NIP:9372300453, adres e-mail:sklep@formelo.pl o swojej decyzji o odst¹pieniu
od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego
oœwiadczenia (pismo wys³ane poczt¹ lub poczt¹ elektroniczn¹).
Mog¹ Pañstwo skorzystaæ z wzoru formularza odst¹pienia od umowy, oznaczonego jako
Za³¹cznik nr 1 do Regulaminu naszego sklepu internetowego, jednak nie jest to obowi¹zkowe.
Aby zachowaæ termin do odst¹pienia od umowy, wystarczy, aby wys³ali Pañstwo informacjê
dotycz¹c¹ wykonania przys³uguj¹cego Pañstwu prawa odst¹pienia od umowy przed up³ywem
terminu do odst¹pienia od umowy.
Skutki odst¹pienia od umowy
W przypadku odst¹pienia od niniejszej umowy zwracamy Pañstwu wszystkie otrzymane od
Pañstwa p³atnoœci, za wyj¹tkiem kosztów dostarczenia Towaru, niezw³ocznie, a w ka¿dym przypadku nie
póŸniej ni¿
14 dni od dnia, w którym zostaliœmy poinformowani o Pañstwa decyzji o wykonaniu prawa
odst¹pienia od niniejszej umowy. Zwrotu p³atnoœci dokonamy przy u¿yciu takich samych
sposobów p³atnoœci, jakie zosta³y przez Pañstwa u¿yte w pierwotnej transakcji, chyba ¿e
wyraŸnie zgodziliœcie siê Pañstwo na inne rozwi¹zanie; w ka¿dym przypadku nie ponios¹
Pañstwo ¿adnych op³at w zwi¹zku z tym zwrotem.
Mo¿emy wstrzymaæ siê ze zwrotem p³atnoœci do czasu otrzymania Towaru lub do czasu
dostarczenia nam dowodu jego odes³ania, w zale¿noœci od tego, które zdarzenie nast¹pi
wczeœniej
Proszê odes³aæ lub przekazaæ nam zwracany Towar na adres:ZpchocolateZbigniew PrzewoŸnikadres
Bielsko Bia³a ul.Trzech Diamentów 12 kod pocztowy 43-300 tel 507081321, , niezw³ocznie, a w ka¿dym
razie nie póŸniej ni¿ 14 dni od
dnia, w którym poinformowali nas Pañstwo o odst¹pieniu od niniejszej umowy. Termin jest
zachowany, je¿eli odeœl¹ Pañstwo Towar przed up³ywem terminu 14 dni.
Bêd¹ Pañstwo musieli ponieœæ bezpoœrednie koszty zwrotu Towaru. Odpowiadaj¹ Pañstwo tylko
za zmniejszenie wartoœci Towaru wynikaj¹ce z korzystania z niego w sposób inny ni¿ by³o to
konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

