Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy – Załącznik nr 1 do
Regulaminu

Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy

Szanowni Państwo,

Informujemy, że mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w termie 14 dni bez
podawania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od
dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i
wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. P. H.U.
„REMEX” Remigiusz Jarosz, z siedzibą w Sochaczewie, przy ul. Żeromskiego 37 A, 96-500 Sochaczew,
tel. +48 506 043 726, Fax: +48 (46) 863 07 52, NIP: 8371503024, REGON: 015712772 o swojej decyzji
o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład wysłane
pocztą lub faksem).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik
nr 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do dostąpienia od niniejszej umowy, wystarczy aby wysłali Państwo
informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od
Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających
z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym
zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez
Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.
Proszę odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni
od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest
zachowany, jeżeli odeślą Państwo nam rzecz przed upływem terminu 14 dni.

