
POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 
 
Prawo odstąpienia od umowy  
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek 
przyczyny.  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli 
Państwo w posiadanie rzeczy.  
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. Radomdis 
Polska Sp. z o.o. 26-612 RADOM ul. Toruńska 1, fax: 48 381 10 20, email: 
sklep@sklepswietegomikolaja.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze 
jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą 
elektroniczną, elektroniczny formularz zwrotu znajdujący się na stronie sklepu: 
sklepswietegomikolaja.pl).  Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, 
jednak nie jest to obowiązkowe. 
Decyzja o odstąpieniu od umowy powinna zawierać Państwa dane, Numer zamówienia, Datę 
zawarcia umowy, Data odbioru towarów, Oraz zgodę na przetwarzanie danych niezbędną do 
realizacji procesu odstąpienia od umowy.    
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację 
dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem 
terminu do odstąpienia od umowy.  
 
Skutki odstąpienia od umowy 
W razie odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Użytkownikowi środki w wysokości ceny 
zwracanego produktu, niezwłocznie, w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż 14 dni od 
dnia, w którym otrzymał informację o wykonaniu przez Użytkownika prawa do odstąpienia od 
Umowy. Możemy jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Państwa w chwili 
otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Państwa dowodu jej odesłania, w zależności 
od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Od sytuacji tej może nastąpić wyjątek jeśli wartość 
przedmiotu zwracanego przez Użytkownika uległa zmniejszeniu z winy Użytkownika. Zwrot 
Płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały wybrane przez 
Użytkownika przy składaniu Zamówienia. Niezależnie od sposobu zwrotu Płatności, nie są z tego 
tytułu pobierane jakiekolwiek opłaty. 

Po wykonaniu przez Użytkownika prawa do odstąpienia od Umowy zobowiązany jest on do zwrotu 
Sprzedawcy dostarczonych Produktów niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od 
dnia, w którym Zamawiający poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin jest 
zachowany, jeżeli Zamawiający odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Koszty zwrotu 
Towarów ponosi Użytkownik. 

 
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz do punktu obsługi klienta na adres sklepu E.Leclerc, ul. 
Toruńska 1, 26-612 RADOM, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w 
którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, 
jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.  
 


