Załącznik nr 2 do Regulaminu Sklepu Internetowego
dziekujebylopyszne.pl
POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy
Sprzedawca informuje, że Kupującemu będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcą-Konsumentem
przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, w terminie 14 dni bez
podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia,
w którym Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem w posiadanie rzeczy lub
w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący będący Konsumentem lub PrzedsiębiorcąKonsumentem musi poinformować Sprzedawcę: Dziękuję Było Pyszne Piotr Osica z siedzibą
w
Łowiczu,
ul.
Batalionów
Chłopskich
5,
99-400
Łowicz,
email:
sklep.dziekujebylopyszne@gmail.com, nr kontaktowy: 692 607 174, o swojej decyzji o odstąpieniu
od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub
pocztą elektroniczną).
Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem może skorzystać z wzoru
formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący będący Konsumentem lub
Przedsiębiorcą-Konsumentem przesłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa
odstąpienia od umowy przed upływem 14 dni od otrzymania przesyłki.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu będącemu
Konsumentem oraz Przedsiębiorcą-Konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym
koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez
Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca
został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały
przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodził się na inne
rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący będący Konsumentem i Przedsiębiorcą-Konsumentem nie
poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca prosi o odesłanie do niego rzeczy
niezwłocznie a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował
Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli Kupujący odeśle rzecz
przed upływem terminu 14 dni. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające
z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania rzeczy.

