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Pranešimas apie sutarties atsisakymą
Sutarties atsisakymo teisė
Jūs turite teisę atsisakyti šios sutarties per keturiolika dienų, nenurodydami atsisakymo priežasčių.
Atsisakymo terminas yra keturiolika dienų nuo sutarties sudarymo dienos.
Norėdami pasinaudoti savo teise atsisakyti sutarties, turite apie tai informuoti mus Daimler Truck AG
70546 Štutgartas, pateikdami aiškų paaiškinimą (pvz., atsiųsti laišką paštu, telefaksu arba elektroniniu
paštu) apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties. Galite susisiekti su mumis šiuo telefonu 00800 5
777 7777.
Norėdami laiku atsisakyti sutarties, jums reikia atsiųsti pranešimą, kuriame nurodomas teisės
panaudojimas atsisakyt sutarties nepasibaigus sutarties atsisakymo laikotarpiui.
Jeigu jūs turite teisę atsisakyti šios sutarties, ją nutraukus jums nebetaikoma mokėjimo paslaugų sutartis
su „UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG“ (susijusi sutartis).
Sutarties panaikino adresatas yra „Daimler Truck AG“, bet ne UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG.
Sutarties atsisakymo pasekmės
Jeigu atšauksite šią sutartį, mes turėsime nedelsdami ir vėliausiai per keturiolika dienų grąžinti visus
mokėjimus, kuriuos gavome iš jūsų, nuo tos dienos, kai gavome pranešimą apie jūsų sutarties
nutraukimą. Gražindami mokėjimus mes naudojame tas pačias mokėjimo priemones, kurias naudojote
atlikdami pradinę mokėjimo operaciją, nebent su jumis buvo susitarta kitaip. Jokiomis aplinkybėmis už šį
pinigų grąžinimą nebus imamas mokestis.
Jeigu jūsų prašyme nurodyta paslaugas pradėti sutarties atšaukimo laikotarpiu, privalote mums sumokėti
atitinkamą sumą, kuri yra proporcinga jau suteiktų paslaugų daliai iki to momento, kai jūs mus
informavote apie savo naudojimosi teisę atsisakyti šios sutarties, lyginant su visa sutartyje teikiamų
paslaugų apimtimi.
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