Uwaga! Ustawa o odstąpieniu od umowy (zwrotach), obejmuje wyłącznie konsumentów, nie
dotyczy kupujących, którzy są przedsiębiorcami i dokonali zakupu dla firmy tzn., że zażądali
wystawienia faktury VAT, na działalność gospodarczą.
Miejscowość:

data:

............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
Imię i nazwisko konsumenta(-ów), Adres konsumenta(-ów)

Dane sprzedawcy oraz adres odesłania rzeczy.

PP Plus sp. z o.o.
ul. Starorudzka 10/12
93-418 Łódź
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
Ja/My(*)…………………………………………………………………………………………………………………….........
niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy(*)
1/ …………………………………………………………………………………………………………………....................
2/ …………………………………………………………………………………………............................................
3/ …………………………………………………………………………………………............................................
umowy dostawy następujących rzeczy
1/ …………………………………………………………………………………………............................................
2/ …………………………………………………………………………………………...........................................
3/ …………………………………………………………………………………………............................................
Data zawarcia umowy (odbioru rzeczy)........................................

.........................................................
Podpis(-y) konsumenta(-ów)
(*) Niepotrzebne skreślić

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru.

Konsument pokrywa wszystkie koszty związane z
odesłaniem rzeczy do sprzedawcy.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
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 niŜ
przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować
nasz sklep: PP Plus sp. z o.o. 93-418 Łódź ul. Starorudzka 10/12
tel: 508 057828 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze
jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub
pocztą elektroniczną materace@materace-lodz.com.pl).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie
jest to obowiązkowe.
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 wszystkie
otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu
dostarczenia innego niŜ najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
nasz sklep), niezwłocznie, a w kaŜdym przypadku nie później niŜ 14 dni od dnia, w
którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa
odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy wyłącznie na wskazane konto bankowe

Nazwa Banku: …………………………………………………………………….
Numer rachunku (26cyfr) …………………………………………………………………..
W kaŜdym przypadku nie poniosą Państwo Ŝadnych opłat w związku z tym
zwrotem.
MoŜemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do
czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zaleŜności od tego, które
zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub niezwłocznie, a w kaŜdym razie nie
później niŜ 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od
niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeŜeli odeślą Państwo rzecz przed
upływem terminu 14 dni.

