Szanowni Klienci,
Mają Państwo prawo odstąpić od 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 rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż
przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z
prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Pati i Maks D.P.
Chocieszyńscy Sp. J., ul. Polna 40, 60-533 Poznań; zakupy@patiimaks.pl) o swojej decyzji o
odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład
pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z
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 na naszej stronie internetowej
www.patiimaks.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 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 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. Konsument pokrywa wszystkie
bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Pati i Maks może odebrać rzecz od Klienta lub Klient
może odesłać lub przekazać rzecz we własnym zakresie mając na względzie wybranie
najtańszej formy dostarczenia rzeczy (Sklep internetowy Pati i Maks D.P. Chocieszyńscy
Sp. J., ul. Polna 40, 60-533 Poznań) 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 rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo
musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana
jest na kwotę proporcjonalną do kosztów dostawy podniesionych w wyniku realizacji
umowy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat: Pati i Maks D.P. Chocieszyńscy Sp. J., ul. Polna 40, 60-533 Poznań
Adres elektroniczny do kontaktu: zakupy@patiimaks.pl
Ja…………………………………………………………...................................................................................
[imię i nazwisko]
Zamieszkały/ła
……………………………………………………………………………...........................................................
[Pana/Pani adres] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących
rzeczy:
……………………………………………………………………………………………………………….......
………...................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
[nazwa rzeczy, która pozwoli na jej jednoznaczną identyfikację]
która dostała zawarta w dniu ………………………………. [data zawarcia umowy: dzień/miesiąc/rok]
Rzecz została odebrana w dniu ……………………………… [data odbioru rzeczy: dzień/miesiąc/rok]
Numer konta bankowego, na który ma być dokonany zwrot
…………………………………………………………………………………………………………………...
Kwota do zwrotu ……………………………
Numer zamówienia ........................................
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego nieodebranie
produktu zgłoszonego do reklamacji lub nieuzasadnionego zwrotu w terminie 30 dni
kalendarzowych od chwili otrzymania informacji o gotowości produktu do odbioru skutkuje
obciążeniem Klienta kosztami magazynowania zgodnie z aktualnym Cennikiem Usługi
Magazynowania, a następnie może skutkować jego utylizacją bez możliwości żądania od Pati i
Maks D.P. Chocieszyńscy Sp.J. zwrotu wartości rzeczy.
Poprzez odbiór rozumie się: odbiór wysłanej do Klienta paczki z produktem po rozpatrzeniu
reklamacji lub uiszczenie opłat, pokrycie kosztów wynikających z postępowania
reklamacyjnego/procedury zwrotów zgodnie z obowiązującymi przepisami, umożliwiające
nadanie paczki przez Pati i Maks D.P. Chocieszyńscy Sp.J.
Opłata za magazynowanie liczona jest od 31. dnia kalendarzowego liczonego od dnia
powiadomienia Klienta o gotowości produktu do odbioru lub wysyłki jeżeli do 30. dnia produkt
nie został odebrany lub wysłany z przyczyn leżących po stronie Klienta.

…………………………………………….. Podpis i data

