
Załącznik nr 1.
do Regulaminu sklepu internetowego Yanosik.pl

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 ADRESAT:
NEPTIS S.A.
ul. Piątkowska 161, 
60-650 Poznań

 KLIENT:
Imię i nazwisko Klienta:
Adres:
e-mail:
tel. kontaktowy:

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU

Informuję niniejszym o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży:
 Numer urządzenia:
 Cena brutto:
 Data zawarcia umowy:
 Data otrzymania produktu:
 Oznaczenie produktu :

(w przypadku nabycia kilku produktów w jednym zamówieniu)

Zaznacz sposób zwrotu płatności:

 zwrot płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, albo
 zwrot płatności na rachunek bankowy prowadzony przez bank:
…………………………………………………………………………………………………………………
o numerze:
…………………………………………………………………………………………………………………

POUCZENIE KONSUMENTA
o prawie odstąpienia od umowy sprzedaży

 Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny
 Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Neptis S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-

650) przy ul. Piątkowskiej 161) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Mogą
Państwo skorzystać z niniejszego wzoru formularza odstąpienia.

 Aby  zachować  termin  do  odstąpienia  od  umowy  wystarczy,  aby  wysłali  Państwo  informację  dotyczącą  wykonania
przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

 Nie  mogą  jednak  odstąpić  Państwo  od  umowy,  której  przedmiotem jest  świadczenie  usługi  drogą  elektroniczną,  jeżeli
spełnione są następujące warunku wskazane w Regulaminie:

o wyrazili Państwo zgodę na dostarczanie Państwu usługi przed upływem terminu 14 dni od dnia zawarcia umowy,
oraz

o zostali  Państwo poinformowani  przez  Neptis  S.A.  o  utracie  przysługującego Państwu prawa do odstąpienia  od
umowy wskutek wyrażenia zgodny dostarczanie usługi, przed udzieleniem takiej zgody.

 W przypadku  odstąpienia  od  umowy,  zwracamy Państwu  wszystkie  otrzymane  od  Państwa  płatności  niezwłocznie,  a  w
każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa
odstąpienia  od  umowy  lub  wskazania  przez  Państwa  numeru  rachunku  bankowego,  w  przypadkach  wskazanych  w
Regulaminie. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w
pierwotnej  transakcji,  chyba  że  wyraźnie  wybraliście  Państwo  inne  rozwiązanie  (zwrot  płatności  na  wskazany rachunek
bankowy), w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Zapoznałem(/-am) się z Regulaminem sklepu internetowego Yanosik.pl i zawartymi w nim zasadami dokonywania odstąpienia.

Imię, Nazwisko i podpis Klienta: Data:

______________________________ ______________________


