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............................................................................................
miejscowość
data

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Ja niżej podpisany....................................................................................................
Oświadczam, iż z dniem: ........................................................................................
odstępuję od umowy kupna towaru:........................................................................
zawartej z firmą Fox-Rzeszów w dniu: ..................................................................
Proszę o zwrot kosztów na konto nr:
.................................................................................................................................
Dane właściciela Rachunku Bankowego:
................................................................................................................................
Proszę o zwrot kosztów w innej formie niż przelew na rachunek bankowy:
................................................................................................................................
....................................
czytelny podpis klienta
1.Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo
do odstąpienia od umowy 14 dni od daty otrzymania przesyłki z towarem.
2. Konsument ma prawo do informacji o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy i o
wzorze oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
3.Realizacja odstąpienia odbywa się poprzez podpisanie i odesłanie do Dostawcy na adres:
Fox Rzeszów Krasne 110, 36-007 Krasne załączonego powyżej wzoru odstąpienia od umowy wraz z
zakupionym towarem w stanie niezmienionym (prosimy o dołączenie dowodu zakupu).
4. Niezwłocznie (ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o
odstąpieniu od umowy) za wszystkie dokonane płatności zostanie dokonany zwrot pieniędzy w taki
sam sposób, w jaki Konsument zapłacił za towar, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób
płatności niewiążący się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca, jeżeli nie zaproponuje, że sam
odbierze towar, będzie miał możliwość odroczenia terminu ZWROTU PŁATNOŚCI do czasu
otrzymania i oceny stanu towaru.
5. Konsument, odstępując od umowy ponosi koszty przesyłki zwrotnej . Jeżeli konsument wybrał
sposób dostarczenia inny niż zwykły oferowany przez Sprzedawcę, konsument nie może żądać
zwrotu dodatkowych kosztów,
6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania
z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
rzeczy.
7. Przesyłki zwrotne za pobraniem nie będą odbierane.
8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów o świadczenie
usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę
utraci prawo odstąpienia od umowy.

