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Анулиране
Право за отмяна
Имате право в рамките на четиринадесет дни да се оттеглите от договора без посочване на причини.
Срокът за отмяна е четиринадесет дни след датата на сключване на договора.
За да упражните Вашето право за отмяна, трябва да уведомите нас, Daimler Truck AG в 70546
Щутгарт, посредством еднозначна декларация (напр. с изпратено по пощата писмо, факс или
имейл) относно Вашето решение да се оттеглите от този договор. За тази цел ние сме на Ваше
разположение като лице за контакт на 00800 5 777 7777.
За зачитане на срока за отмяна е достатъчно да ни изпратите съобщение за упражняване на правото
за отмяна преди изтичане на срока за отмяна.
Ако във връзка с този договор имате право на отмяна, с влизането в сила на отмяната на този договор
за услуги вече не сте обвързан и с договора за платежни услуги с UNION TANK Eckstein GmbH & Co.
KG (свързан договор).
Адресат на отмяната е Daimler Truck AG, а не UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG.
Последствия на отмяната
Ако анулирате този договор, ние се задължаваме незабавно и най-късно в рамките на четиринадесет
дни след датата, на която е постъпило съобщението за Вашата отмяна на този договор да Ви
възстановим всички плащания, които сме получили от Вас. За възстановяване на сумата ние
използваме същото платежно средство, което Вие сте използвали при първоначалната транзакция,
освен ако с Вас изрично е било договорено нещо друго; при никакви обстоятелства няма да Ви бъдат
начислени суми заради това възстановяване.
Ако сте поискали услугите да започнат по време на срока за отмяна, трябва да ни заплатите
съответната сума, която да отговаря на частта на вече предоставените услуги, сравнени с общия
обем предвидени услуги до момента, в който сте ни уведомили за упражняването на правото за
отмяна във връзка с този договор.
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