
Prawo odstąpienia od umowy – pouczenie.

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,  w którym weszli  Państwo w posiadanie
Towaru/Usługi   lub w którym osoba trzecia inna niż Przewoźnik i  wskazana przez Państwa weszła w posiadanie
Towaru.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować naszą firmę AGNIESZKA REIF 53-030
Wrocław ul.Przyjaźni 66/2 telefon kontaktowy:  +48 505 861 372 (dostępny w godzinach od 9.00 do 17.00) adres
poczty  elektronicznej:  doradca@dobrynurek.pl. o  swojej  decyzji  o  odstąpieniu  od niniejszej  umowy  w  drodze
jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Dla ułatwienia mogą Państwo skorzystać z naszego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to
obowiązkowe. 
Mogą Państwo również wypełnić i  przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne
oświadczenie drogą elektroniczną  doradca@dobrynurek.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy
Państwu  niezwłocznie  potwierdzenie  otrzymania  informacji  o  odstąpieniu  od  umowy  na  trwałym  nośniku  (na
przykład pocztą elektroniczną).

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 Towaru (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 ze zwrotem płatności. 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Sposób przekazania / odesłania Towaru:
1. Odbierzemy Towar jeśli dostarczaliśmy osobiście na ternie Wrocławia i okolic.
2. Proszę odesłać lub przekazać nam Towar na adres Sklepu Internetowego:

MARCIN REIF 52-200 WYSOKA ul.Brzozowa 3d/13. 
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 Towar  przed  upływem
terminu 14 dni.

W przypadku wyboru opcji odesłania Towaru na adres Sklepu Internetowego MARCIN REIF 52-200 WYSOKA 
ul.Brzozowa 3d/13 będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z jego  w sposób inny niż 
było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Jeżeli  Państwo  zamówili  Towar  Spersonalizowany,  wyprodukowany  według  Państwa  specyfikacji  (np.  z
wygrawerowaniem lub naszyciem lub nadrukowaniem inicjałów lub innych treści na Towarze), to nie przysługuje
Państwu prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
Nie przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w przypadku wyraźnego żądania (złożonego
na trwałym nośniku np. poprzez  sms, pocztę elektroniczną lub podpisane oświadczenie) rozpoczęcia wykonywania
Usługi (np. Usługi Nurkowej ) przed upływem terminu prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
Z poważaniem Sklep Internetowy www.DobryNurek.pl Kontakt: tel.:+48505861372 e-mail: doradca@dobrynurek.pl 
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