Załącznik nr 3 do Regulaminu

POUCZENIE O USTAWOWYM PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA
ODLEGŁOŚĆ LUB POZA LOKALEM

Uczestnikowi będącemu osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która po dniu
31 grudnia 2021 r. zawarła ze Sprzedawcą wskazanym w opisie Aukcji umowę sprzedaży
przedmiotu na odległość lub poza lokalem bezpośrednio związaną z działalnością
gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru
zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego
działalności gospodarczej określonego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.
W razie odstąpienia umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.
POUCZENIE
1. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży przedmiotu zawartej na odległość lub poza
lokalem przysługuje w terminie 14 dni liczonych od dnia, w którym Państwo weszliście
w posiadanie przedmiotu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana
przez Państwa weszła w posiadanie przedmiotu,
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, muszą Państwo
poinformować Sprzedawcę, który był wskazany w opisie Aukcji, o swojej decyzji o
odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze oświadczenia. Poniżej znajduje się wzór
odstąpienia, który należy podpisać i przesłać na adres: biuro@autoprzetarg.pl,
oczywiście nie musicie Państwo z niego korzystać. Wystarczy w sposób jednoznaczny
wyrazić swoją wolę odstąpienia od umowy sprzedaży.
3. Warunkiem zachowania terminu do odstąpienia od umowy jest wysłanie informacji o
skorzystaniu z prawa do odstąpienia przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1
powyżej.
4. Z chwilą odstąpienia umowę sprzedaży uważa się za niezawartą, od tej chwili i nie
jesteście już Państwo uprawnieni do korzystania z Przedmiotu sprzedaży.
5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca niezwłocznie, nie później
niż 14 dni od dnia powiadomienia o odstąpieniu od umowy zwróci Państwu, wszystkie
otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy ( z wyjątkiem dodatkowych
kosztów związanych z wybraniem przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż
najtańszy zwykły sposób). Zwrot nastąpi przy użyciu takich samych środków
płatniczych, jakie zostały przez Państwa użyte przy dokonywaniu płatności, chyba że
Państwo wyrażą zgodę na inną formę. Sprzedawca jednak może wstrzymać się ze
zwrotem płatności do czasu zwrotu przez Państwa przedmiotu lub do czasu otrzymania
dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpiło wcześniej.
6. Przedmiot muszą Państwo zwrócić w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym
odstąpiliście Państwo od umowy sprzedaży.
7. Zwrot pojazdu następuje na Państwa koszt i ryzyko. Sprzedawca nie organizuje zwrotu
pojazdu. Państwo musicie zorganizować zwrot i ponieść koszty zwrotu. Pojazd nie
może być odesłany pocztą, wymaga wynajęcia lawety lub holowania, co może wiązać
się z dodatkowymi kosztami. Wysokość kosztów wynajęcia lawety lub holowania
należy uzgodnić z firmą świadczącą usługi, w tym zakresie.

8. Odpowiadacie Państwo tylko za zmniejszenie wartości przedmiotu wynikające z
korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru,
cech i funkcjonalności rzeczy.

PROPONOWANY WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Dane i adres odstępującego od umowy sprzedaży
………………………………….
………………………………….
……………………………………………
dane sprzedawcy

Ja, niżej podpisany ……………………………….. informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży
dotyczącej:
Przedmiot………………………………………………………………………………………
Data odbioru …………………………………………………………………………………..
………………………………………………………..
Data i podpis

