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Tájékoztatás az elállásról
Elállási jog
Önnek joga van arra, hogy tizennégy napon belül az okok megadása nélkül elálljon ettől a szerződéstől.
Az elállás határideje tizennégy nap a szerződés megkötésének napjától.
Az elállási jog érvényesítéséhez Önnek minket, a Daimler Truck AG-t 70546 Stuttgart címen, egy
egyértelmű közleményben (pl. postán elküldött levélben, telefaxon vagy e-mailben) kell arról a döntéséről
tájékoztatnia, hogy ettől a szerződéstől eláll. Ehhez az Ön számára kapcsolattartóként a 00800 5 777
7777 telefonszámon szívesen állunk a rendelkezésére.
Az elállási határidő betartásához elegendő, hogy ha Ön az elállási jog érvényesítéséről az elállási jog
határidejének lejárta előtt egy értesítést küld nekünk.
Ha a szerződéssel kapcsolatban Önnek elállási joga van, akkor ezen szolgáltatási szerződés tényleges
felmondásával az UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG-vel kötött fizetési szolgáltatási szerződése is
megszűnik (kapcsolódó szerződés).
Az elállás címzettje a Daimler Truck AG, nem pedig az UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG.

Az elállás következményei
Ha eláll ettől a szerződéstől, akkor az összes olyan kifizetést, amelyet Öntől kaptunk, haladéktalanul és
attól a naptól számítva, amelyen az értesítés az ezen szerződéstől az Ön részéről való elállásról hozzánk
beérkezett, legkésőbb tizennégy napon belül visszafizetünk. Ehhez a visszafizetéshez ugyanazt a fizetési
módot használjuk, amelyet Ön az eredeti tranzakciónál alkalmazott, kivéve, ha Önnel egyértelműen
valamilyen más megállapodás történt; a visszafizetésért semmilyen körülmények között sem számítunk
fel díjat.
Amennyiben azt igényelte, hogy a szolgáltatások az elállás határideje alatt kezdődjenek meg, akkor
megfelelő összeget kell fizetnie nekünk, amely a szerződésben nyújtott szolgáltatások teljes köréhez
viszonyítva megegyezik a már nyújtott szolgáltatások azon részével, amelyeket ezen szerződés
vonatkozásában az elállási jogának érvényesítéséről történő tájékoztatásáig igénybe vett.
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