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Selgitus
tühistamise kohta
Tühistamisõigus
Kui te olete tarbija (ehk füüsiline isik, kes esitab tellimuse eesmärgil, mida ei saa seostada teie ärilise või
sõltumatu kutsetegevusega), on teil seadusest tulenev tühistamisõigus:
Teil on neljateistkümne päeva jooksul õigus Daimler Truck AG või Mercedes-Benz AG-ga sõlmitud
leping tühistada. Tühistamise ajavahemik on neliteist päeva alates lepingu sõlmimisest.
Tühistamisõiguse täitmiseks peate saatma Daimler Truck AG-le, asukohaga 70546 Stuttgart, kes on
volitatud tegelema Mercedes-Benz AG avalduste vastuvõtmisega, selgesõnalise selgituse (nt postiga
saadetud kirja, faksi või e-kirja teel) oma otsuse selle lepingu tühistamise kohta. Selleks oleme teie jaoks
kontaktisikuna kättesaadavad rikkeabi telefoninumbril.
Tühistamisperioodist kinnipidamiseks piisab, kui saadate teatise tühistmisõiguse kohta enne
tühistamisperioodi lõppu.
Kui teil on selle lepinguga seoses tühistamisõigus, ei ole te pärast selle teenuslepingu tühistamist enam
seotud ka UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG-ga sõlmitud makseteenuse lepinguga (seotud leping).
Tühistamise adressaat on Daimler Truck AG, mitte UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG.
Tühistamise tagajärjed
Kui te tühistate selle lepingu, peame teile kõik teie poolt meile tehtud maksed viivitamatult tagasi
maksma neljateistkümne päeva jooksul, alates päevast, millal me saime teilt teatise selle lepingu
tühistamise kohta. Tagasimakse juures kasutame sama makseviisi, nagu te kasutasite algse ülekande
tegemisel, välja arvatud siis, kui teiega pole selgesõnaliselt muus kokku lepitud; mitte mingil juhul ei
rakendata teile selle tagasimakse puhul makse.
Kui olete taotlenud, et teenused algaksid tühistamisperioodil, peate maksma meile mõistliku summa
lepingus ettenähtud teenuste kogumahust nende teenuste eest, mis ulatuses olete neid teenuseid
kasutanud selleks ajahetkeks, mil te teavitate meid selle lepingu tühistamisõiguse kasutamisest.
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