Załącznik nr1 do Regulaminu Kart Upominkowych i Voucherów w Smile Design Clinic

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY O KARTĘ UPOMINKOWĄ LUB/I
VOUCHER ZAWARTEJ ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ

1.Prawo odstąpienia od umowy
Nabywca ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania
jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od niniejszej umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w
którym Nabywca wszedł w posiadanie Karty Upominkowej lub w którym osoba trzecia
inna niż przewoźnik i wskazana przez Nabywcę weszła w posiadanie Karty
Upominkowej.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od niniejszej umowy, Nabywca musi poinformować
Wydawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze
jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres: recepcja@smiledesignclinic.pl lub wysłane pocztą na
adres:
Smile Design Clinic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
pod adresem: ul. Zygmunta Słomińskiego 5/U5, 00-195 Warszawa
z dopiskiem „Zwrot”.
Nabywca może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest
to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Nabywca wysłał
informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Skutki odstąpienia od umowy

W razie odstąpienia od niniejszej umowy – umowę taką uważa się za niezawartą. W
przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Wydawca zwróci Nabywcy wszystkie
otrzymane od Nabywcy płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Nabywcę sposobu
dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez

Wydawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w
którym Nabywca poinformował Wydawcę o wykonaniu prawa odstąpienia od
niniejszej umowy.

Zwrot płatności zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności,
jakie zostały przez Nabywcę użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Nabywca wyraźnie
zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Nabywca nie poniesie żadnych
opłat w związku z tym zwrotem.
Wydawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Karty
Upominkowej lub/i Vouchera.
Nabywca winien jest odesłać lub przekazać nam Kartę Upominkową lub/i Voucher
niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Nabywca
poinformował Wydawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany,
jeżeli Nabywca odeśle Kartę Upominkową lub/i Voucher przed upływem terminu 14
dni na adres:
Smile Design Clinic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
pod adresem: ul. Zygmunta Słomińskiego 5/U5, 00-195 Warszawa
z dopiskiem „Zwrot”.
Nabywca będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

