Załącznik nr 1 do Regulaminu Aukcji Online i Galerii Internetowe

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY
WRAZ ZE WZOREM ODSTĄPIENIA OD UMOW
(pouczenie dla konsumentów

Maj Państwo prawo odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania
jakiejkolwiek przyczyny Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, musz Państwo
poinformować nas - Dom Aukcyjny Agra-Art SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wilczej 55/63
lub na adres mail adres e-mail: agra@agraart.pl - o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej
Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane poczt lub poczt
elektroniczn ). Mog Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie
jest to obowiązkowe
Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacj
dotycząc wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem
terminu do odstąpienia od Umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od
Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły
sposób dostarczenia oferowany przez nas), 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 e wyraźnie zgodziliście si Państwo na inne
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rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOW
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienie od Umowy
przez Klienta Konsumenta

Adresat:
Dom Aukcyjny Agra-Art SA,
z siedzibą w Warszawie, 00-679, przy ul. Wilczej 55/63.
Ja/My niniejszym informuj /informujemy o moim/naszym odstąpieniu od Umowy
Sprzedaży

___________________________________________________
(przedmiot sprzedaży)
zawartej z - Dom Aukcyjny Agra-Art SA z siedzibą w Warszawie,
Data zawarcia Umowy : _______________________________________________
Imię i nazwisko Klienta: _______________________________________________
Adres Klienta :
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Podpis Klienta ______________________
(jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
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Data ________________________

