FOFMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY KUPNA ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
Uwaga! Wypełnić tylko w przypadku zgłoszenia odstąpienia od umowy!
Korzystając z ustawowego prawa odstąpienia od umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa, w terminie do 14
dni od wydania towaru, oświadczam, że odstępuję od umowy zawartej w dniu:
...........................................
dotyczącej zakupu następujących towarów:
1. ...............................................................................................
2. ...............................................................................................
3. ...............................................................................................
4. ...............................................................................................
5. ...............................................................................................
Towar otrzymałem dnia: .....................................
Wnoszę o zwrot kwoty......................................................... zł na rachunek bankowy o numerze:
........................................................................................................................................................
Podpis Klienta: .................................................

Prawo odstąpienia od umowy:
Klient / Konsument w rozumieniu ustawy, posiada prawo odstąpienia od umowy kupna w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływnie 14 dni od dnia, w którym klient wszedł w posiadanie zakupionego towaru. Wypełnienie
i odesłanie tego formularza nie jest koniecznością i klient ma prawo poinformować Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy w jakiekolwiek inne
sposób po przez jednoznaczne oświadczenie woli. W takim przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie
otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (w przypadku naszego sklepu drogą email lub pocztą).
Skutki odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia umowy klient otrzymuje niezwłocznie zwrot wszystkich zrealizowanych płatności, w tym kosztów dostarczenia
towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia towaru), nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji. Sprzedawca dokonuje zwrotu
płatności przy użyciu metody płatności, jakie została użyte przez klienta w celu opłacenia zawartości umowy chyba ze klient i sprzedawca ustalili
inaczej. Sprzedawca może wstrzymać zwrot płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia dowodu ich odesłania. Klient
zobowiązany jest do odesłania zakupionych lub dostarczenia ich do siedziby sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym
poinformował o odstąpieniu od niniejszej umowy. Koszty odesłania lub dostarczenia towarów ponosi Klient. Klient odpowiada także za
zmniejszenie wartości towarów wynikające z ich używania w inny sposób niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
towaru.
Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, oraz regulaminem sklepu dostępnym pod adresem: https://djlab.pl/regulamin/ odstąpienie od
umowy nie dotyczy umów:
“o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, ....”
“w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w
zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; nagrania audio, produkty zawierające w
komplecie oprogramowanie lub licencję oprogramowania w tym: syntezatory, pakiety sampli i brzmień oraz wszystkie fizyczne
nośniki z muzyką ”
“w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb”
wyciąg z regulaminu sklepu dostępnego pod adresem: https://djlab.pl/regulamin/
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