
POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania 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  dostąpienia  od  umowy  należy  nas  poinformować  mailowo  bok@alimar24.pl lub
korespondencyjnie na adres Firmy Agencja Usługowo Handlowa „Alimar” Alina Matlik, ul. Wojska Polskiego 19B,
42-660 Kalety jak również telefonicznie: +48 662 016 804 o swojej decyzji  o odstąpieniu wraz z odesłaniem
przedmiotu na adres Magazynu Agencja Usługowo Handlowa „Alimar” Alina Matlik  
ul. Wojska Polskiego 19 B, 42-660 Kalety

Do  zwrotu  towaru  należy  dołączyć  formularz  zwrotu  oraz  paragon.  W   przypadku  zakupu  kilku  rzeczy
znajdujących się na jednym paragonie lub fakturze należy wysłać kopię paragonu lub faktury.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania
przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu otrzymane od Państwa płatności za przedmiot,
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 po
otrzymaniu towaru, 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.

W przypadku  zwrotu  przedmiotu  i  odebrania  go  od  Klienta  naszym przewoźnikiem zwracamy tylko  wartość
przedmiotu.

Przesyłki  nadane  i  odesłane  przez  klienta  za  pobraniem,  nie  będą  odebrane  przez  Firmę.  Nie  akceptujemy
zwrotów pobrań.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w
pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie
poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu
otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz 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
rzecz przed upływem terminu 14 dni.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Pobierz w Wordzie

Pobierz w PDF

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
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