Data……………………………

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ABAK
Piotr Majos
ABAK
SKLEPY
KOMFORT S.A.
ul.
Zakadowa
Piotr
Majos 7, 41-940 Piekary lskie
ul.690
Srebrzyńska
91-074 Łódź
tel.
537
26414,lskie
41-940 Piekary
e-mail:
sklep@abak.biz.pl
tel.
42
662
36
00
,
fax
42 662 36 04
ul. Zakadowa 7
NIP 644-284-01-48, Regon 278196826

e-mail:
sekretariat@komfort.pl
NIP:
644-284-01-48

NIP 851-29-91-593, Regon 320268249
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000267428.
Kapitał zakładowy 94.229.000 PLN.

Ja/My…………………………………………………………………………niniejszym informuję/informujemy(*)
o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

Nazwa towaru

Ilość

Wartość brutto

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ……………………………………………

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………………………………….

– Adres konsumenta(-ów)…………………………………………………………………

Podpis konsumenta

……………………………………….

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
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 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 na
powyższym formularzu firmę Sklepy
KOMFORT
Majoso swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej
ABAK Piotr
umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem
lub pocztą elektroniczną).
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. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy
lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
nastąpi wcześniej.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

