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Poučení o odstoupení
Právo na odstoupení
Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí čtrnáct dnů ode dne uzavření smlouvy.
Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás, společnost Daimler Truck AG v
70546 Stuttgart, informovat o Vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy prostřednictvím jasného
prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem). Můžete nás v této záležitosti
kontaktovat na čísle 00800 5 777 7777.
K dodržení lhůty pro odstoupení stačí odeslat sdělení o uplatnění práva na odstoupení před uplynutím
této lhůty.
Pokud máte v souvislosti s touto smlouvou právo na odstoupení, pak již nejste po účinném odstoupení
od této smlouvy o poskytování služeb vázáni smlouvou o platebních službách se společností UNION TANK
Eckstein GmbH & Co. KG (související smlouva).
Adresát pro zaslání odvolání je společnost Daimler Truck AG, nikoliv UNION TANK Eckstein GmbH & Co.
KG.
Důsledky odstoupení
V případě odstoupení od smlouvy z Vaší strany Vám musíme okamžitě a nejpozději do čtrnácti dnů ode
dne, kdy nám bylo doručeno oznámení o zrušení této smlouvy, vrátit veškeré platby, které jsme od Vás
obdrželi. Pokud s Vámi není výslovně dohodnuto jinak, používáme pro vrácení plateb stejné platební
prostředky, jaké jste použili v původní transakci. Za žádných okolností nebudou v souvislosti s vrácením
plateb účtovány žádné poplatky.
Pokud na základě Vaší žádosti mají být zahájeny služby během lhůty pro odstoupení, musíte nám zaplatit
přiměřenou částku, odpovídající podílu služeb poskytnutých do okamžiku, kdy nás informujete o
uplatnění práva na odstoupení v souvislosti s touto smlouvou, vypočítanému na základě celkového
rozsahu služeb stanovených ve smlouvě.
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