Informacja o prawie do odstąpienia od umowy
Prawo do odstąpienia od umowy
Klient ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny,
zgodnie z Art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz.
827). Okres na odstąpienie wygasa po upływie 14 dni od dnia podpisania umowy lub dnia otrzymania
produktów.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować
ABAX Poland Sp. z o.o. o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego
oświadczenia. Mogą Państwo wypełnić formularz odstąpienia od umowy i przesłać go na adres
mailowy kontakt@abax.net.pl lub wysłać pocztą na adres ABAX Poland Sp. z o.o./ Odstąpienie od
umowy, ul. Waszyngtona 34-36, 81-342 Gdynia.
Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą
wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy. Klient zobowiązany jest udokumentować wysłanie wiadomości przed upływem
terminu.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od umowy, ABAX Poland Sp. z o.o. zwróci Państwu wszystkie otrzymane od
Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia urządzeń, bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku
nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu
prawa odstąpienia od umowy, lub dnia otrzymania od Państwa zwrotu urządzeń lub dostarczenia
przez Państwa dowodu ich odesłania.
Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient,
chyba że ustalono z ABAX Poland Sp. z o.o. inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą
Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania urządzeń lub do czasu
dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Urządzenia wraz z formularzem odstąpienia od umowy należy wysłać na adres:
ABAX Poland Sp. z o.o./ Odstąpienie od umowy, ul. Waszyngtona 34-36, 81-342 Gdynia bez zbędnej
zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpiliście Państwo od umowy. Do zachowania
terminu wystarczy odesłanie urządzeń przed jego upływem. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu
urządzeń.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości urządzeń będące wynikiem korzystania z nich w
sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu funkcjonowania.

Formularz odstąpienia od umowy
Formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.
Wypełniony formularz należy przesłać na kontakt@abax.net.pl lub nadać pocztą na adres
ABAX Poland Sp. z o.o./ Odstąpienie od umowy, ul. Waszyngtona 34-36, 81-342 Gdynia.
Niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy:
Data zawarcia umowy

_____________________

Data otrzymania urządzeń

_____________________ (w przypadku sprzedaży urządzeń)

Nazwa produktu/ów lub numer/y seryjny/e urządzeń (umieszczone na pudełku, np. MUF012345):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Nazwa Klienta (identyczna z nazwą w umowie):
_________________________________________________________________________________
Adres Klienta:
_________________________________________________________________________________
Numer konta bankowego:
_________________________________________________________________________________
Data:

Podpis Klienta (jedynie, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej)

_________________________________________________________________________________

(*) Niepotrzebne skreślić

