ZAŁĄCZNIK 1
do regulaminu sklepu internetowego MeteoPlus działającego pod adresem https://sklep.meteoplus.pl
POUCZENIE O MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
Informujemy, że zgodnie z obowiązującym prawem przysługuje Państwu prawo do odstąpienia
od niniejszej umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny.
„Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w
terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów
określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35."
Zgodnie z ustawą „Kodeks cywilny” z dnia 23 kwietnia 1964 r. Art 221
"Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową."
Jako termin zawarcia umowy rozumie się moment, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy
lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy (dla
zamówień realizowanych jednoczęściowo) albo od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej
partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w
posiadanie ostatniej partii lub części (dla zamówień realizowanych partiami lub w częściach).
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (dane
kontaktowe poniżej) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia,
na przykład za pośrednictwem oświadczenia / pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub tradycyjną. W
tym celu mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (str. nr 2 niniejszego
dokumentu) lub formularza kontaktowego dostępnego na stronie sklepu internetowego.
Dane kontaktowe:
MeteoPlus Grzegorz Gałek
ul. Karkonoska 11/2, 58-420 Lubawka
e-mail: serwis@meteoplus.pl
tel.: +48 537-464-762
Skutki odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od
Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru* niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później
niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o odstąpieniu od umowy i
jednoczesnym otrzymaniu zwracanego towaru w stanie nienoszącym śladów użytkowania innych niż
niezbędne do określenia jego wyglądu i funkcjonalności. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich
samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że
wyraźnie zgodzą się Państwo na inne rozwiązanie - w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych
opłat w związku z tym zwrotem.
* za wyjątkiem:
•

dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy
zwykły sposób dostarczenia oferowany przez MeteoPlus

•

gdy ponosiliśmy koszty wysyłki przy dostawie towaru, tj. wysyłka była nieodpłatna (gratis)
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FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:
MeteoPlus Grzegorz Gałek (zwany dalej MeteoPlus), ul. Karkonoska 11/2, 58-420 Lubawka, adres e-mail:
serwis@meteoplus.pl, nr tel.: +48 537-464-762
Oświadczenie:
Niniejszym informuję o odstąpieniu od
 umowy sprzedaży następujących rzeczy: *
 umowy dostawy następujących rzeczy: *
 umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy: *
 o świadczenie następującej usługi: *
……………………………………………………………………………………………….....................……………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....................….
………………………………………………………………………………………………………………....................……….
Data zawarcia umowy/odbioru *: …..........………………………………......................………………………………
Imię i nazwisko konsumenta: ….....................………………………………………………………………………………
Adres konsumenta:

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

………………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić
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Data:

..…...........……………………...

