
Pouczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży

(informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży)

Prawo odstąpienia od umowy

Informujemy, ze 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
zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować
Globe Tyre Godawski, Lachcik spółka komandytowa
al. Jana Pawła II 19
39-200 Dębica
sklep@wojnaopon.pl
tel. 533 377 107
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na
przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Niniejsze zapisy mają również
zastosowanie do osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera
umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie
posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Do osoby wymienionej w tym punkcie,
nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

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.

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 w przypadku, gdy



umowa dotyczyła sprzedaży rzeczy.

JAK ZWRÓCIĆ TOWAR, LUB ODSTĄPIĆ OD UMOWY:

1. Poinformuj nas telefonicznie, lub mailowo o fakcie zwrotu lub odstąpienia od umowy.
2. Pobierz oraz uzupełnij formularz odstąpienia od umowy sprzedaży.
3. Formularz możesz do nas wysłać mailowo, lub dołączyć do zwracanych opon.
4. Pamiętaj, aby do zwracanego towaru dołączyć dokument zakupu (paragon, faktura imienna), lub
dowód zakupu.
5. Odeślij do nas zwracany towar (Paczkę koniecznie opisz jako ZWROT w widocznym miejscu.
Paczka bez opisu nie zostanie odebrana przez pracowników magazynu i wróci z powrotem do
Ciebie!)
6. Gdy towar do nas dotrze zwrócimy Ci wpłatę na podane przez Ciebie dane. (Wpłata zwracana jest
do 14 dni od odebrania od nas przesyłki zwrotnej)
7. Pamiętaj, że prawo do zwrotu przysługuje jedynie gdy towar jest nieużywany. Założone opony nie
podlegają prawu do zwrotu.

Towar do zwrotu odeślij wraz z wymaganymi dokumentami na adres:

Globe Tyre Godawski, Lachcik spółka komandytowa
al. Jana Pawła II 19
39-200 Dębica

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od 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.

PLIKI DO POBRANIA

-->Pouczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży (plik pdf, 205kb)
-->Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży (plik pdf, 282kb)
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