
 

 

Załącznik nr 2 do regulaminu sklepu internetowego ROTINGER BRAKE CENTER 
 

Pouczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży 
 
1. Jako konsumenci mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru w terminie 14 dni bez 

podania jakiejkolwiek przyczyny. 
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania towaru. 
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować spółkę Union Parts 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze 
jednoznacznego oświadczenia składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej 
i dostarczając je osobiście lub przesyłając je na adres siedziby spółki: 39-203 Nagoszyn, Bobrowa 
108U albo drogą elektroniczną przez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres 
poczty elektronicznej spółki b2c@rotinger.pl. 

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

5. 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. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy nie ponoszą Państwo żadnych opłat na rzecz spółki, z 
wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru, a jeżeli wybraliście Państwo sposób dostarczenia 
towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca 
nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Państwa dodatkowych kosztów. 

 
Wzór formularza odstąpienia od umowy sprzedaży 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 
 
Adresat: Union Parts spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  
  39-203 Nagoszyn, Bobrowa 108U 
  adres poczty elektronicznej: b2c@rotinger.pl. 
 
Niniejszym informuję, że odstępuję na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30-05-2014 r. o prawach 
konsumenta od umowy sprzedaży następujących towarów: 
 
Nazwa towarów:    …………………………………………………………… 
 
Data zakupu towarów   …………………………………………………………… 
 
Data otrzymania towarów  …………………………………………………………… 
 
Imię i nazwisko konsumenta:  …………………………………………………………… 
 
Adres konsumenta:   …………………………………………………………… 
 
Proszę dokonać zwrotu zapłaconej ceny za towar wraz z kosztami dostawy: 
 
- na numer rachunku bankowego: ………………………………………………………… 
(lub) 
- w inny sposób:   ………………………………………………………… 
 
Data: …………………………………………… Podpis: ………………………………………… 
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 


