
Zgodnie z Ustawa z dnia 30 maja 2014 r."O Prawach Konsumenta"

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 wydania rzeczy. 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). 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 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 się Państwo na inne rozwiązanie; w 
każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU  OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

...............................................,................................................

Miejscowość                                        Data               

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

Dane konsumenta (imię i nazwisko, adres, e-mail kontaktowy)

Adresat:                       

      F.U.UNICOMP                   
  Ul. Sądecka 40a                 
  34-700 Rabka Zdrój           

NIP:735-116-01-58             
REGON: 490683120           
Fax 018 2677791                
sklep@wspin.net            

Oświadczam, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta odstępuję od umowy sprzedaży towaru: (Prosimy 

wyraźnie podać nazwę towaru, rozmiar itp)

      .. .................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................

Dowód zakupu:

Paragon numer::..........................................

Faktura numer:.............................................

Data zawarcia umowy:..................................

Proszę o :

*ZWROT:                                                                                                                          * WYMIANĘ: - w ramach rozliczenia należnej kwoty , na towar z            

Kwoty..................................... zł                                                                                                                            zamówienia numer:......................., złożonego  w dniu:.................. 

(słownie:.......................................................................................................)

W przypadku nadpłaty, proszę o zwrot należnej kwoty:

Imię i nazwisko właściciela rachunku:...................................................................................................................

Przelewem na rachunek bankowy: .......................................................................................................................

..............................................................

 Czytelny podpis klienta:             

(*) Niepotrzebne skreślić.

mailto:sklep@wspin.net

