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OŚWIADCZENIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(wzór)

Miejscowość, data

Imię, nazwisko i adres konsumenta

Polsoft Engineering Sp. z o.o.
ul. Ks. Bpa Herberta Bednorza 19

40-384 Katowice

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, iż na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24
czerwca 2014 r.) odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy ............... zawartej dnia ...............

Proszę o zwrot ceny towaru na konto …………. oraz kosztów wysyłki towaru od Państwa do mnie w terminie
14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

Jednocześnie informuję, iż zakupiony towar zostanie zwrócony na warunkach określonych w umowie w ciągu

14 dni.

Z poważaniem,

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą,

 w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i
które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

 w  której  przedmiotem  świadczenia  jest  rzecz  nieprefabrykowana,  wyprodukowana  według  Twojej
specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb,

 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin
przydatności do użycia,

 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po
otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 w której  przedmiotem świadczenia są rzeczy,  które po dostarczeniu,  ze względu na swój charakter,
zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 dostarczanie  treści  cyfrowych,  które  nie  są  zapisane  na  nośniku  materialnym,  jeżeli  spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


