
F.H.U. Balmont
ul. Grzegórzecka 69

31-559 Kraków
tel. (12) 397 12 00

INFORMACJE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wtgasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Monika Bała Firma Handlowo-Usługowa

BALMONT, z siedzibą w Krakowie (31-559) przy ul. Grzegórzeckiej 69, REGON: 351489070, NIP: 678-145-65-24, fax:

(12) 397 12 02,  e-mail:  balmont@balmont.pl, wpisaną do rejestru EDG pod numerem 29682/98, o swojej decyzji  o

odstąpieniu  od  niniejszej  umowy w drodze jednoznacznego  oświadczenia  (np.  pismo wysłane pocztą,  faksem lub

pocztą elektroniczną).

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

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.

W przypadku odstapienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności w tym

koszty instalacji niezwłocznie, a w każdym przypadku nie późnij 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 pierwszej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzicie się

na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli konsument otrzymał rzeczy (urządzenia telekomunikacyjne) w związku z umową – proszę odasłać lub przekazać

je nam pod adres, F.H.U BALMONT, ul. Grzegórzecka 69, 31-559 Kraków niezwłocznie, a w każdym razie nie później

niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany,

jeżeli odeślą Państwo rzecz przed uplywem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zminiejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to

konieczne do stwiedzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Jeżeli  zażądali  Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania usług telekomunikacyjnych przed upływem

terminu do odstapienia od umowy, będą Państwo zobowiązani do zapłaty na naszą rzecz kwoty proporcjonalnej do

zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.
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