Załącznik nr 2 do REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO - GIEŁDA
TRANSPORTOWA
TRANSONET.PL
POUCZENIE
O P R AW I E D O O D S T Ą P I E N I A O D U M O W Y
D L A K O N S U M E N TA
Prawo odstąpienia 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 zawarcia umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, wystarczy poinformować Administratora -Jacek Zimny,
prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Auto Handel-Zimny Jacek Zimny , Przyłęk ul. Kosa 3,
64-300 Nowy Tomyśl, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 788-148-43-83, REGON: 411519416 o swojej decyzji o
odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą, lub pocztą
elektroniczną: biuro@transonet.pl lub przez złożenie oświadczenia za pośrednictwem Konta na stronie
internetowej Administratora.
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 (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.
W przypadku umów o świadczenie usług, których przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie
są dostarczane na nośniku materialnym: „Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu
świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.
Jeżeli wykonamy w pełni usługę za wyraźną Państwa zgodą lub w innych przypadkach określonych w art. 38
ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, po spełnieniu świadczenia utracą Państwo prawo
do odstąpienia od umowy.
Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usług elektronicznych poprzez
złożenie stosowanego oświadczenia Administratorowi w dowolnej formie. Umowa ulega rozwiązaniu po
upływie 7 dni od dnia odebrania oświadczenia przez Administratora.

Odstąpienie od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku woli odstąpienia od umowy)

-

Adresat: Jacek Zimny, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Auto Handel-Zimny Jacek

Zimny , Przyłęk ul. Kosa 3, 64-300 Nowy Tomyśl,
, biuro@transonet.pl

-

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o
świadczenie następującej usługi:

-

Data zawarcia umowy:

-

Imię i nazwisko konsumenta:

-

Adres konsumenta(-ów):

-

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

-

Data

