
Informacja o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy 

 

Prawo odstąpienia od umowy: 

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przysługuje Państwu w terminie 14. dni.  

Prawo to 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. 

Skorzystanie z tego prawa wymaga: 

1. Poinformowania nas pisemnie (EVK Sp. z o.o., ul. 1 Maja 9, 46-043 Biestrzynnik, e-mail: 

biuro@evk.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego 

oświadczenia. W tym celu mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od 

umowy, który znajduje się tutaj: Wzór formularza 

2. Dochowania terminu poinformowania nas o Państwa decyzji. W tym celu informację 

dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa należy wysłać do nas przed 

upływem terminu wygaśnięcia prawa do odstąpienia od umowy. 

 

Skutki odstąpienia od umowy:  

W przypadku odstąpienia od umowy zostaną Państwu zwrócone koszty zakupu. 

Zwrot zostanie dokonany niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym 

zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy.  

Zwrot zostanie dokonany na Państwa rachunek bankowy, wskazany przez Państwa w 

oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym 

zwrotem. 

Jeżeli otrzymaliście już Państwo rzeczy w związku z realizacją umowy należy odesłać je na 

adres EVK Sp. z o.o., ul. 1 Maja 9, 46-043 Biestrzynnik. Zwrotu należy dokonać 

niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o 

odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzeczy przed 

upływem terminu 14 dni. 

UWAGA! 

Przed wysłaniem do nas przesyłki należy poinformować nas o jej nadawcy i adresie, z 

którego będzie wysyłana. Umożliwi to naszej komórce d/s przyjmowania przesyłek jej 

zidentyfikowanie. Przesyłka wcześniej nie awizowana nie zostanie przez nas przyjęta. 

Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania 

rzeczy z powrotem.  

Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy obciążają Państwa. 

Odpowiedzialność Państwa ogranicza się wyłącznie do zmniejszenia wartości rzeczy 

wynikającego z korzystania z niej w sposób inny niż byłoby to konieczne do stwierdzenia 

charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

https://downloads.evk.pl/public/files/Regulamin_Wzor%20formularza%20odstapienia%20od%20umowy%20083-19-2-6.pdf

