
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA 
ODSTĄPIENIA OD UMOWY

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny  z zastrzeżeniem
przypadków wskazanych w części „wyłączenie prawa odstąpienia od umowy”. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po
upływie 14 dni od dnia jej zawarcia. 

Aby  zachować  termin  do  odstąpienia  od  umowy,  wystarczy,  aby  wysłali  Państwo  informację  dotyczącą  wykonania
przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Aby skorzystać  z  prawa  odstąpienia  od  umowy,  muszą  Państwo  poinformować  nas:  Wall  Street  Invest  Group Konrad
Waszczyk,  59-230  Prochowice,  ul.  Roli  Żymierskiego  2,  adres  e-mail:  wspolpraca@xeromatic.pl  o  swojej  decyzji  o
odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą
elektroniczną). 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie ewentualnie otrzymane od Państwa płatności
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 że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne
rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej  poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w
odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta,  który został
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo
odstąpienia od umowy;

2. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane
w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

3. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

4. o dostarczanie  treści  cyfrowych,  które  nie  są  zapisane  na  nośniku  materialnym,  jeżeli  spełnianie  świadczenia
rozpoczęło  się  za  wyraźną  zgodą  konsumenta  przed  upływem  terminu  do  odstąpienia  od  umowy  i  po
poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PRZEDSIĘBIORCY
Najpóźniej  w  chwili  wyrażenia  przez  konsumenta  woli  związania  się  umową  na  odległość,  Przedsiębiorca  przekazuje
konsumentowi informacje wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Przekazanie tych informacji następuje
poprzez udostępnienie treści Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez przedsiębiorcę wraz z załącznikami
pod adresem url strony internetowej serwisu internetowego przedsiębiorcy.

Najpóźniej  w  chwili  przed  rozpoczęciem  świadczenia  usługi  przedsiębiorca  ma  obowiązek  przekazać  konsumentowi
potwierdzenie  zawarcia  umowy  na  odległość  oraz  ewentualną  informację  o  udzielonej  przez  konsumenta  zgodzie  na
dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

Niniejszy dokument stanowi załącznik do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez xeromatic.pl  


