Załącznik nr 3

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Konsument ma prawo do odstąpienia od zawartej UMOWY DOSTAWY I MONTAŻU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ (dalej: Umowa) w terminie
14 dni licząc od dnia jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od jej zawarcia.
W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy muszą Państwo poinformować Your Way Sp. z o.o. o swojej decyzji
o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia skierowanego:
na adres poczty: Your Way Sp. z o.o., Skrytka Pocztowa nr 173, 86-300 Grudziądz 1,
lub
na adres poczty elektronicznej: kontakt@fotowoltaika.plus,
lub
telefonicznie pod numerem: +48 233 233 233.
Informujemy również, że Your Way Sp. z o.o. nie zapewnia prawa do odstąpienia od Umowy za pośrednictwem swojej strony internetowej. Mogą
Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 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.
W przypadku odstąpienia od Umowy zostaną zwrócone Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, jednak nie później niż
14 dni licząc od dnia, w którym do Your Way Sp. z o.o. wpłynęła Państwa decyzja o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności
nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazili Państwo
zgodę na inne rozwiązanie. Zwrot płatności, niezależnie od sposobu, nie niesie za sobą żadnych dodatkowych opłat.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY DOSTAWY I MONTAŻU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NR ______________________ DLA KLIENTÓW
INDYWIDUALNYCH
Formularz dla Klientów Indywidualnych będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z
późn. Zm.).

Formularz ten należy wypełnić i odesłać w przypadku chęci odstąpienia od umowy.
Wypełnia Klient
Prosimy wypełnić DRUKOWANYMI literami

Your Way Sp. z o.o.

___________________________________
imię i nazwisko Klienta

Skrytka Pocztowa nr 173

___________________________________

ulica, numer domu / mieszkania

86-300 Grudziądz 1

___________________________________

kontakt@fotowoltaika.plus

kod pocztowy, miejscowość

+48 233 233 233

___________________________________
PESEL

1

Ja niżej podpisany informuję, że odstępuję

2

My niżej podpisani informujemy, że odstępujemy

od Umowy zawartej dnia ______ / ______ / ____________
DATA ORAZ CZYTELNY PODPIS KLIENTA / KLIENTÓW
__________________________________________
data, podpis

__________________________________________

4.01_01072021

data, podpis

1
2

Proszę zaznaczyć właściwe pole
Proszę wypełnić, gdy Umowę podpisały dwie osoby

