Informacja o prawie i sposobie odstąpienia od umowy sprzedaży
1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego,
przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy
zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie
na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres [Telestar Warsaw] podany
w niniejszym Regulaminie.
2. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy winno być złożone w formie
pisemnej (może być złożone na formularzu dołączonym do pouczenia o prawie
do odstąpienia od umowy) i przesłane na adres [Telestar Warsaw].
3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwróci Klientowi
wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z
wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta
sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później
niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o
wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona
przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte
w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne
rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z
tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu
otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
5. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku:
a) rzeczy dostarczanej w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu
opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
b) rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
c) nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych
zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez
konsumenta ich oryginalnego opakowania;
d) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub
których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana
za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym,
chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
7. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania
z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania rzeczy.
8. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni
sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
9. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
10. W przypadku pozostałych Klientów, nieposiadających statusu Konsumenta,
zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

