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INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA 
ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat:

* Załącznik nr 2 do Regulaminu sklepu internetowego margarytkaArt.pl

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie Towaru lub 
w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w jego posiadanie.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, mają Państwo obowiązek poinformowania nas, tj. z margarytkaArt 
obrusy ozdobne Małgorzata Filutowska z siedzibą w Warszawie, ul. Skarbka z Gór 23A/2 , NIP: 1180041804
adres email:obrusyozdobne@margarytkaart.pl, tel.605694045, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w 
drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, oznaczonego jako Załącznik nr 1 do Regulaminu 
sklepu internetowego margarytkaart.pl, jednak nie jest to obowiązkowe.
Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz  odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne 
oświadczenie drogą elektroniczną adres email:obrusyozdobne@margarytkaart.pl
Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o 
odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku, za pomocą poczty elektronicznej e-mail.
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.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w 
tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa 
sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), 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 na wskazany przez Państwo nr konta bankowego.
Ze zwrotem płatności możemy wstrzymać się do czasu otrzymania zwracanego Towaru .
Zwracany Towar prosimy odesłać na adres korespondencyjny: MargarytkaArt, ul. Ogrodów Działkowych 24, 05-200 
Wołomin, 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 Towar przed upływem terminu 14 
dni.
We własnym zakresie  ponoszą Państwo koszt przesyłki zwrotnej do Sprzedającego, który zależy od wybranego 
przeze Państwo przewoźnika, a Sprzedający nie jest zobowiązany do ponoszenia tego kosztu.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż 
było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
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