SZCZEGÓŁOWE WARUNKI
ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU
1. Dokonujący zakupu towaru Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyny,
składając jednoznaczne oświadczenie na piśmie w terminie do czternastu dni od dnia wydania towaru lub jego ostatniej częsci. Niniejsze uprawnienie stosuje się
również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej
osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie
przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Aby skutecznie odstąpić od umowy należy wysłać do Sprzedającego przed upływem terminu odstąpienia podpisane jednoznaczne oświadczenie Konsumenta o
odstąpieniu od umowy. Konsument może, lecz nie musi skorzystać z wzoru oświadczenia znajdującego się poniżej. Oświadczenie z podpisem Konsumenta może
zostać wysłane w postaci skanu drogą elektroniczną na adres kontakt@jaszpol.pl lub w oryginale pocztą na adres Sprzedającego. Można je także złożyć
osobiście w siedzibie Jaszpol sp. z o.o. ul. Łódzka 28, 95-100 Zgierz.
3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
4. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie czternastu dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do
przesyłki ze zwracanym towarem powinien zostać dołączony oryginał podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, chyba że wcześniej takie oświadczenie
zostało wysłane pocztą, kurierem, albo złożone osobiście u Sprzedającego lub przesłane w postaci scanu na adres e-mail. W razie wykonania przez Konsumenta
prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zwrot towaru przez Kupującego może nastąpić w miejscu wydania towaru lub za pośrednictwem podmiotu trzeciego
świadczącego usługi kurierskie, transportowe lub pocztowe. W razie przesyłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży w formie elektronicznej,
Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Kupującemu otrzymanie oświadczenia.
5. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru i
nie wykraczała poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z towaru. Kupujący powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim go otrzymał
(z zastrzeżeniem zdania poprzedniego). W szczególności do towaru powinny być dołączone wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje,
warunki użytkowania i inne dokumenty, a także dokument poświadczający zakup. Zaleca się, aby zwracany towar był zapakowany w oryginalne opakowanie,
chyba że zostało ono usunięte w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru i nie wykraczało poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z towaru.
Przesyłkę przed nadaniem należy oznaczyć właściwym adresem Sprzedającego (widnieją na dokumencie sprzedaży), do którego towar jest zwracany.
6. W przypadku zwrotu towaru Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza
konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7. Zwrot uiszczonej przez Kupującego ceny towaru i poniesionych kosztów dostawy do Kupującego zostanie dokonany w terminie czternastu dni od dnia otrzymania
oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy sprzedaży, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedający może dokonać
zwrotu wpłaconych przez Kupującego środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w treści oświadczenia w przedmiocie odstąpienia
od umowy. Sprzedający może odmówić zwrotu płatności do momentu ponownego otrzymania towarów lub do momentu przedłożenia przez Klienta dokumentu
potwierdzającego wysłanie przez niego towarów, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy nie przysługuje Kupującemu w przypadku umowy:
a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego; a Kupujący został poinformowany przed
rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb (w szczególności wskutek imiennej rejestracji produktu przez Kupującego w bazie danych producenta, co
powoduje przypisanie produktu do Kupującego);
c. sprzedaży towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
d. w której Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający
świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do
wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
e. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić
ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
9. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
SPRZEDAŻY TOWARU
Dane Sprzedającego:
JASZPOL sp. z o.o.
Ul. Łódzka 28
95-100 Zgierz
KRS: 0000177584
Imię i nazwisko Konsumenta:
………………………………...
…………………………………
…………………………………
adres Konsumenta:
…………………………………
…………………………………
…………………………………
Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży .................................................................. (przedmiot
sprzedaży) zawartej na odległość/poza lokalem przedsiębiorcy w dniu .................................. .
Wskazuję, iż wskutek odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a strony są obowiązane do
wzajemnego zwrotu świadczeń, w stanie niezmienionym.
Wobec powyższego wnoszę o niezwłoczny zwrot ceny, zapłaconej przeze mnie.
Ponadto oświadczam, iż przedmiot sprzedaży zostanie zwrócony Państwu w dniu ..................... w stanie
niezmienionym.
Zwrot ceny, zapłaconej przeze mnie proszę przelać na konto:
NUMER KONTA: ......................................................................................................................

________________________
/czytelny podpis konsumenta/

Łódź dn………………………
Dane Sprzedającego:
JASZPOL sp. z o.o.
Ul. Łódzka 28
95-100 Zgierz
KRS: 0000177584

Dane Kupującego:
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
NIP:………………….

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany …………………………………….. oświadczam, iż prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą
pod firmą:…………………………..………………………………………………z siedzibą w ……………...ul………………………..
/pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy/
Nadto oświadczam, że :
1)dane ujawnione przeze mnie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej są aktualne,
2)zawarta przeze mnie umowa sprzedaży nr ……………….. z dnia ……………. jest związana/nie jest związana
z prowadzoną przeze mnie działalnością zawodową lub gospodarczą *
- niewłaściwe skreślić*.

____________________________________
/data, pieczątka firmowa, czytelny podpis/

