Załącznik 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

Miejscowość, data
………………………………………
………………………………………
………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Adresat:
ALUNA®
International
Trade
and
Development Group spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa,
ul. Obornicka 11/13
62-090 Bytkowo

Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od
umowy)

Ja/My ………………….……………niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym
odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy w postaci…..……………………..……
umowy dostawy następujących rzeczy………..……………………………………………………..

Data zawarcia umowy………………………..………………………………………..……………….
Data wydania rzeczy (towaru)…………………………………………………………………………

……………………………………
Podpis konsumenta(-ów)

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
ZAWARTEJ PRZEZ KONSUMENTÓW Z WYKORZYSTANIE SKLEPU INTERNETOWEGO
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:
a) weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i
wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy;
b) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna
niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;
c) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia
inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub
części.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej
decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na
przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Adres:
ALUNA® International Trade and Development Group spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Obornicka 11/13
62-090 Bytkowo
Adres e-mail: aluna@aluna.eu
Mogą̨ 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 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
wyraźnie zgodziliście się̨ Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą̨
Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się̨ ze zwrotem
płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę̨ odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: ALUNA® International Trade and
Development Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul.
Obornicka 11/13, 62-090 Bytkowo 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 odeślą̨ Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają̨ Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej
w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że z uwagi na fakt, że niektóre produkty ALUNA®
każdorazowo są produkowane według unikalnej specyfikacji wybranej przez Klienta
(zadaszenia basenowe, werandy, balkony, garaże mają charakter produktów ściśle
spersonalizowanych do jego indywidualnych potrzeb, zgodnie z treścią art. 38 pkt 3 ustawy z
dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827), wyłączone jest z
mocy samego prawa, prawo od odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem
przedsiębiorstwa lub na odległość przez Konsumenta. Zgodnie bowiem z przytoczonym wyżej
przepisem, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na
odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem
świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta
lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

