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Pouczenie o odstąpieniu od umowy
Prawo do odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo do odstąpienia od tej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn.
Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od daty jej zawarcia.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas, firmę Daimler Truck AG,
70546 Stuttgart, poprzez wyraźne oświadczenie (np. listem, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej
decyzji o odstąpieniu od umowy. W tym celu jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu
00800 5 777 7777.
Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy przesłać zawiadomienie o skorzystaniu z prawa
odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
Jeśli w odniesieniu do niniejszej umowy przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od niej, nie są Państwo
już związani umową o świadczenie usług płatniczych z UNION TANK Eckstein GmbH & Co KG po
skutecznym odstąpieniu od tej umowy (umowa powiązana).
Adresatem odstąpienia jest Daimler Truck AG, a nie UNION TANK Eckstein GmbH & Co KG.
Skutki odstąpienia
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia
otrzymania przez nas powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane
od Państwa płatności. Będziemy korzystać z tych samych metod płatności, których zastosowano podczas
pierwotnej transakcji, chyba że poczyniono wyraźne, odrębne ustawienia; w żadnym wypadku nie zostaną
Państwo obciążeni kosztami.
Jeśli wnioskowali Państwo o rozpoczęcie świadczenia usług w terminie na odstąpienie, powinni Państwo
zapłacić nam rozsądną kwotę odpowiadającą proporcji usług już wykonanych do momentu
poinformowania nas o skorzystaniu z prawa do odstąpienia w odniesieniu do niniejszej Umowy w
stosunku do całkowitej kwoty usług przewidzianych w Umowie.
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