POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy
Każdy klient Sklepu Dolina-Noteci.pl będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego
ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w tym sklepie, w terminie 14 dni bez
podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia,
w którym:
a) w przypadku umowy sprzedaży towaru – Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba
trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru,
b) w przypadku sprzedaży wielu towarów, które są dostarczane osobno – Klient wszedł w posiadanie
ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła
w posiadanie ostatniego z towarów,
c) w przypadku sprzedaży towarów dostarczanych partiami lub w częściach – Klient wszedł w posiadanie
ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta
weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży, Klient musi poinformować Sklep DolinaNoteci.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia
(na przykład pismo wysłane pocztą na adres Zakłady Mięsne „Łmeat-Łuków” S.A., ul. Przemysłowa 15,
21-400 Łuków lub pocztą elektroniczną na adres e-mail sklep@dolina-noteci.pl. Klient może skorzystać
z formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30.05.2014 r. o
prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) lub stanowiącego załącznik do Regulaminu DolinaNoteci.pl, dostępnego na stronie internetowej Sklepu pod adresem http://www.dolinanoteci.pl/content/3-regulamin §7 Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy, jednak nie jest to
obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy aby Klient wysłał informację
dotyczącą wykonania przysługującemu mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do
dostąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru, Sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od
Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających
z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
towaru oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w
którym Sklep Dolina-Noteci.pl został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia
od umowy. Zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w oświadczeniu o
odstąpieniu od umowy, a jeżeli Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy nie wskazał rachunku
bankowego, na który ma nastąpić zwrot płatności, zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego
sposobu zapłaty, jakiego użył Klient w pierwotnej transakcji, przy składaniu zamówienia na towar. W
każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem. Sklep może wstrzymać się
ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego
odesłania, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Klient jest obowiązany odesłać lub przekazać
towar na adres Zakłady Mięsne „Łmeat-Łuków” S.A., ul. Przemysłowa 15, 21-400 Łuków, niezwłocznie,
a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od
umowy sprzedaży towaru. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14
dni. Klient jest obowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Klient odpowiada tylko za
zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

