Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy .
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania
jakiejkolwiek przyczyny. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do
Regulaminu Sklepu Internetowego www.vitberg.pl
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 od dnia , w którym weszli
Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana
przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy , muszą Państwo poinformować nas (Firma
Vitberg Jacek Sikora, z siedzibą na ul. Marcina Borelowskiego 29, 33 –300 Nowy Sącz
biuro@vitberg.com, telefon: 500 280 980) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej
umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia ( na przykład pismo wysłane pocztą lub
pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy załączonego do
Regulaminu Sklepu Internetowego WWW.VITBERG.PL , 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 terminy do odstąpienia od umowy.
Proszę odesłać lub przekazać na rzecz niezwłocznie , a w każdym razie nie później niż 14
dni id dnia , w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.
Termin jest zachowany , jeżeli odeślą państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają 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.

Załącznik nr 1 do Regulaminu do sklepu www.vitberg.pl

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Firma VITBERG
Jacek Sikora
ul. Borelowskiego 29
33-300 Nowy Sącz

Ja niżej podpisany / podpisana , informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Data zawarcia umowy:

_______________________________________________________ ,

Imię i nazwisko konsumenta:

_________________________________________________ ,

Adres konsumenta: _____________________________________________________________ ,
Podpis konsumenta:

_______________________________________________________ ,

Data: ___________________________________________________________,

