Daimler Truck
Stav:
23. 11. 2020

Poučenie o stornovaní
Právo na stornovanie
Ak ste spotrebiteľom (teda fyzickou osobou, ktorá objednáva za určitým účelom, ktorý nemožno priradiť k
obchodným alebo samostatne zárobkovým činnostiam) máte právo na stornovanie podľa zákonných
predpisov:
Máte právo bez uvedenia dôvodov v priebehu štrnástich dní na odstúpenie od zmluvy medzi spoločnosťou
Daimler Truck AG resp. spoločnosťou Mercedes-Benz AG. Lehota na odstúpenie od zmluvy je štrnásť
dní od dňa uzatvorenia zmluvy.
Aby ste uplatnili svoje právo na stornovanie, musíte informovať spoločnosť Daimler Truck AG in 70546
Stuttgart, ktorá bola splnomocnená na prijímanie vyhlásení pre spoločnosť Mercedes-Benz AG,
prostredníctvom jednoznačného vyhlásenia (napr. listom zaslaným poštou, telefaxom alebo e-mailom) o
rozhodnutí odstúpiť od zmluvy. Ako kontaktná osoba sme vám ochotne k dispozícii prostredníctvom horúcej
linky na pomoc v prípade poruchy.
Na zachovanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, aby ste oznámenie o uplatnení nároku na odstúpenie od
zmluvy odoslali pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Ak vám v súvislosti s touto zmluvou prislúcha právo na odstúpenie, potom s platným odstúpením od tejto
zmluvy o poskytovaní služieb nie ste viac viazaní ani zmluvou o platobných službách s UNION TANK Eckstein
GmbH & Co. KG (súvisiaca zmluva).
Adresátom pre odstúpenie od zmluvy je spoločnosť Daimler Truck AG, nie spoločnosť UNION TANK Eckstein
GmbH & Co. KG.
Následky odstúpenia od zmluvy
Ak odstúpite od tejto zmluvy, všetky platby, ktoré sme od vás obdržali, sme povinní vám bezodkladne vrátiť a
najneskôr v priebehu štrnástich dní od dňa, v ktorý k nám bolo doručené oznámenie o vašom odstúpení do
tejto zmluvy. Na vrátenie platby použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili pri pôvodnej
transakcii, iba ak by sme sa s vami výslovne dohodli na inom platobnom prostriedku; kvôli tomuto vráteniu
platby vám v žiadnom prípade nebudú vyúčtované žiadne náhrady.
Ak ste požadovali, aby služby začali plynúť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, ste povinní zaplatiť nám
primeranú sumu, ktorá zodpovedá podielu služieb poskytnutých do momentu, kedy ste nás informovali o
uplatnení nároku na odstúpenie od tejto zmluvy v porovnaní s celkovým rozsahom služieb uvažovaných v
zmluve.
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