_____________________________________________ / _______________________
(miejscowość)
(data)

Zakład Handlowo-Usługowy BRAMSTAL I
Hanna Byśkiniewicz
03-986 Warszawa ul. Sęczkowa 96A
______________________________________________________________________
(imię i nazwisko konsumenta)
______________________________________________________________________
(ulica, numer domu)
______________________________________________________________________
(kod pocztowy, miejscowość)

Oświadczenie konsumenta
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Niniejszym informuję, że odstępuję od umowy nr____________________________________ z dnia
(numer faktury)

______________________
(data sprzedaży)

Proszę o zwrot zapłaconej kwoty _____________________________________zł _________ gr.

______________________________________________________________________________________________________
(kwota słownie)

______________________________________________________________________________________________________
(kwota słownie)

na numer konta bankowego:

__ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

_____________________________
(czytelny podpis konsumenta)

Odstąpienie konsumenta od umowy sprzedaży zawartej na odległość:
1. Dokonujący zakupu Towaru Konsument (osoba fizyczna dokonująca zakupu nie związanego z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość może
od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn składając oświadczenie na piśmie w terminie do czternastu (14) dni od dnia wydania Towaru, lub jego ostatniej
części. Aby skutecznie odstąpić od umowy wystarczy wysłać do Sprzedającego przed upływem ww. terminu podpisane oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od
umowy. Konsument może, lecz nie musi skorzystać z wzoru oświadczenia znajdującego się powyżej. Oświadczenie z podpisem Konsumenta może zostać wysłane w
postaci skanu drogą elektroniczną na adres sklep@automacik.pl, lub w oryginale pocztą na adres Sprzedającego. Oświadczenie może być złożone w postaci
elektronicznej. Można je także złożyć osobiście u Sprzedającego.
2. Prawo do zwrotu Towaru nie przysługuje Kupującemu niebędącemu Konsumentem.
3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot Towaru powinien
nastąpić niezwłocznie, najlepiej wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu, albo oddzielnie – jednak nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia
wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. Zwracany Towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
Towaru i nie wykraczała poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z Towaru. Kupujący powinien zwrócić Towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim go
otrzymał (z zastrzeżeniem zdania poprzedniego). W szczególności do Towaru powinny być dołączone wszelkie otrzymane wraz z Towarem części, akcesoria,
instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty, a także dokument poświadczający zakup. Zalecane jest, aby zwracany Towar był zapakowany w oryginalne
opakowanie, chyba że zostało ono usunięte w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru i nie wykraczało poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z
Towaru. W takim przypadku należy zadbać o to, aby Towar był bezpiecznie zapakowany w celu uniknięcia ryzyka uszkodzeń w transporcie. Przesyłkę przed
nadaniem należy oznaczyć właściwym adresem Sprzedającego.
5. Zwrot uiszczonej przez Kupującego ceny Towaru i poniesionych kosztów dostawy do Kupującego zostanie dokonany w terminie czternastu (14) dni od dnia
otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.
6. W przypadku odesłania Towaru do Sprzedawcy w celu jego zwrotu Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w przypadku umowy:
- dotyczącej nagrań dźwiękowych lub wizualnych danych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie
zostało otwarte przez Kupującego;
- w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb;
- sprzedaży Towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

