DANE SPRZEDAJĄCEGO:
Falt Krystyna Seemann
ul. Kr. Jadwigi 13/33
76 - 200 Słupsk
NIP 839 286 49 16

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.

DATA, MIEJSCE:
DANE KONSUMENTA:
Imię i nazwisko:
adres wskazany w zamówieniu:
e-mail:
telefon kontaktowy:
ODSTĘPUJĘ OD UMOWY ZAWARTEJ DNIA:
DOTYCZĄCEJ ZAMÓWIENIA NR:
Proszę o zwrot kwoty (słownie) :
- na rachunek bankowy z którego został wykonany przelew
- na inny rachunek bankowy*
* nr rachunku bankowego:

JEDNOCZEŚNIE ZWRACAM PRODUKT (nazwa):
w stanie niezmienionym, nie noszącym śladów użytkowania w oryginalnym opakowaniu.
PODPIS KONSUMENTA:

1 Kodeks cywilny:
Art. 221 Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2 ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny:
1. Art. 7. 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie,
w terminie dziesięciu dni ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. 2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy
za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne). 3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich
zobowiązań. To, co stronyświadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli
konsumen dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. 4. Art. 10. 1. Termin dziesięciodniowy,
w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.
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