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Informacije o pravici do odpovedi
Pravica do odpovedi
Imate pravico, da v roku 14 dni brez navedbe razlogov pogodbo odpoveste.
Odpovedni rok je 14 dni in začne teči z dnem sklenitve pogodbe.
Če želite uveljaviti pravico do odpovedi, nas morate o tem obvestiti, tako da na naslov družbe Daimler
Truck AG, 70546 Stuttgart pošljete izjavo (npr. po navadni pošti, telefaksu ali elektronski pošti), v kateri
izrecno navedete, da odstopate od pogodbe. V zvezi s tem vam je na telefonski številki
00800 5 777 7777 na voljo kontaktna oseba.
Kot upoštevanje roka za pravico do odpovedi se šteje, če je bilo sporočilo o uveljavljanju pravice do
odpovedi poslano pred iztekom odpovednega roka.
Če vam v zvezi s to pogodbo pripada pravica do odpovedi, vam s preklicem te pogodbe o zagotavljanju
storitev zapade tudi pogodba o plačilu storitev z družbo UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (povezana
pogodba).
Naslovnik za pošiljanje odpovedi je družba Daimler Truck AG in ne UNION TANK Eckstein GmbH & Co.
KG.
Posledice odpovedi
V primeru odpovedi te pogodbe se zavezujemo, da bomo vsa prejeta plačila vrnili nemudoma, najkasneje
pa v roku 14 dni od dne prejema sporočila o odpovedi te pogodbe. Vračila se izvedejo s plačilnimi sredstvi,
ki so bila uporabljena pri prvotni transakciji, razen v primerih, kadar je bil sklenjen drugačen dogovor s
stranko; zaradi vračil kot stranka v nobenem primeru nimate dodatnih stroškov.
Če ste navedli, da naj se z izvajanjem storitev prične med odpovednim rokom, morate vseeno poravnati
določeni znesek plačila, in sicer glede na to, kolikšen delež storitev v primerjavi s celotnim obsegom,
predvidenim s pogodbo, je bil do trenutka, v katerem smo prejeli vaše sporočilo glede odpovedi od
pogodbe, že opravljen.
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