(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
…………………………
Miejscowość, data
……………………………………………
Imię i nazwisko Kupującego
……………………………………………
……………………………………………
Adres Kupującego
Adresat:
AT Computers S.C.
Jakub Mroczkowski
Bartłomiej Mroczkowski
ul. Kostrzewskiego 16
62-010 Pobiedziska
fax 61 278 67 69
e-mail: nod32@atcomp.pl
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Ja, ………………………………………………………………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od
umowy, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, o dostarczenie treści cyfrowych,
które nie są zapisane na nośniku materialnym, polegającej na dostarczeniu licencji na korzystanie
z następującego oprogramowania ………………………………………………………………………………………………………...
o numerze seryjnym ……………………………………………………………………….. Jednocześnie oświadczam, że nie
użyłem powyższego klucza i nie zrobię tego w późniejszym terminie.
Data zawarcia umowy ………………………………………………………………………
Zwrotu środków proszę dokonać na poniższy rachunek bankowy:
…............................................................................................
Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, obowiązującą od dnia 25 grudnia 2014r.
Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia
kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art.34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30.05.2014
o prawach konsumenta).
Czas na poinformowanie Sprzedającego przez Kupującego o zamiarze odstąpienia od umowy wynosi 14 dni
kalendarzowych liczonych od momentu odbioru/nabycia towaru. W tym czasie Kupujący jest zobowiązany
poinformować AT Computers S.C. o decyzji odstąpienia od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia
(przesłać na adres e-mail Sprzedającego lub drogą listowną lub wraz z towarem oświadczenie dotyczące
odstąpienia od umowy). Kupujący może skorzystać z formularza udostępnionego przez AT Computers S.C.,
jednak nie jest to obowiązkowe.
Sprzedający zwraca środki Kupującemu, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia,
w którym Kupujący dostarczył informację o odstąpieniu od umowy. Zwrot środków zostanie dokonany przy
użyciu takich samych sposobów płatności, jaki użył Kupujący podczas pierwotnej transakcji. W przypadku
gdy towar zakupiony został na fakturę VAT, do Kupującego zostanie wysłana korekta do faktury VAT, a zwrot
środków nastąpi po otrzymaniu podpisanej przez Kupującego korekty do faktury VAT.
Podpisując ten dokument oświadczam, że zapoznałam(em) się z informacjami podanymi w tym dokumencie.
……………………………………
Podpis Kupującego

