
Maj Pa stwo prawo odst pi od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania
jakiejkolwiek przyczyny. Termin odst pienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w
którym weszli Pa stwo w posiadanie rzeczy. Aby skorzysta z prawa odst pienia od umowy,
musz Pa stwo poinformowa nas tj. spółk Elbl gdis Sp. z o.o. ul. eromskiego 2, 82-300
Elbl g, mail: poczta@leclerc24.net.pl o swojej decyzji o odst pieniu od niniejszej umowy w
drodze jednoznacznego o wiadczenia (na przykład pismo wysłane poczt , faksem lub
poczt elektroniczn ). Mog Pa stwo skorzysta z wzoru formularza odst pienia od umowy,
jednak nie jest to obowi zkowe. Aby zachowa termin odst pienia od umowy, wystarczy, aby
wysłali Pa stwo informacj dotycz c wykonania przysługuj cego Pa stwu prawa
odst pienia od umowy przed upływem terminu odst pienia od umowy.

Skutki odst pienia od umowy
W przypadku odst pienia od niniejszej umowy zwracamy Pa stwu wszystkie otrzymane od
Pa stwa płatno ci, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyj tkiem dodatkowych kosztów
wynikaj cych z wybranego przez Pa stwa sposobu dostarczenia innego ni najta szy
zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w ka dym przypadku nie
pó niej ni 14 dni od dnia, w którym zostali my poinformowani o Pa stwa decyzji o
wykonaniu prawa odst pienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatno ci dokonamy przy u yciu
takich samych sposobów płatno ci, jakie zostały przez Pa stwa u yte w pierwotnej
transakcji, chyba e wyra nie zgodzili cie si Pa stwo na inne rozwi zanie; w ka dym
przypadku nie ponios Pa stwo adnych opłat w zwi zku z tym zwrotem.

Prosz odesła lub przekaza nam rzecz do punktu obsługi klienta na adres sklepu E.
Leclerc ul. eromskiego 2, 82-300 Elbl g, niezwłocznie, a w ka dym razie nie pó niej ni 14
dni od dnia, w którym poinformowali nas Pa stwo o odst pieniu od niniejszej umowy. Termin
jest zachowany, je eli ode l Pa stwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Mamy obowi zek niezwłocznie, nie pó niej ni w terminie 14 dni od dnia otrzymania
Pa stwa o wiadczenia o odst pieniu od umowy, zwróci Pa stwu wszystkie dokonane przez
Pa stwa płatno ci, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Mo emy jednak wstrzyma si ze
zwrotem płatno ci otrzymanych od Pa stwa do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub
dostarczenia przez Pa stwa dowodu jej odesłania, w zale no ci od tego, które zdarzenie
nast pi wcze niej. Je eli wybrali cie Pa stwo sposób dostarczenia rzeczy inny ni najta szy
zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsi biorc , nie jeste my zobowi zani do
zwrotu Pa stwu poniesionych przez Pa stwa dodatkowych kosztów. B dziecie Pa stwo
musieli ponie bezpo redni koszty zwrotu rzeczy. O Odpowiadaj Pa stwo tylko za
zmniejszenie warto ci rzeczy wynikaj ce z korzystania z niej w sposób inny ni było to
konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


