ZAŁĄCZNIK NR 1
DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO E-PAULOADRIANI
PAULOADRIANI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ulicy
Matejki 9, 90-402 Łódź, której nadano numery NIP: 7282459261 oraz REGON: 473076643,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
0000134934, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50.500,- PLN.
POUCZENIE KONSUMENTA O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z
2014 roku pozycja 827), Klienci sklepu internetowego będący konsumentami w rozumieniu
ustawy mają prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania
jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
1) w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż
przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku
umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,
2) w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia
inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy
- w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które
dostarczane są osobno,
3) w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba
trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej
partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności
rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,
4) zawarcia umowy - w przypadku umów o świadczenie usług.
Dla skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, klient musi poinformować
PAULOADRIANI spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Matejki 9, 90-402 Łódź, adres e-mail:
………………………., numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: …………………..………,
o podjętej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy sprzedaży.
Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy może nastąpić wyłącznie w drodze
jednoznacznego oświadczenia na piśmie wysłanym pocztą na adres: PAULOADRIANI
spółka z o.o., ul. Matejki 9, 90-402 Łódź.
Złożenie oświadczenia może nastąpić poprzez skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia
od umowy, dostępnego na stronie internetowej …………………, jednak nie jest to
obowiązkowe.
W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego
płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wyboru przez Klienta sposobu dostarczenia towaru innego niż najtańszy
zwykły sposób dostarczenia oferowany przez PAULOADRIANI. Zwrot płatności następuje
niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym spółka PAULOADRIANI została
poinformowana o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie
zostały przez użyte przy transakcji zakupu towaru przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie
zgodzi się na inny sposób zwrotu. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem
płatności.
PAULOADRIANI może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub
do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
nastąpi wcześniej.
Odesłanie lub przekazanie towaru powinno nastąpić niezwłocznie, najlepiej wraz z
oświadczeniem o odstąpieniu od zawartej umowy, a w każdym przypadku nie później niż
czternaście dni od dnia, w którym spółka PAULOADRIANI została poinformowana przez
Klienta o odstąpieniu od zwartej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odesłanie towaru
nastąpi przed upływem terminu 14 dni na adres PAULOADRIANI spółka z o.o., ul. Matejki
9, 90-402 Łódź.
Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób
inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

