
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. zo.o. 
Ul. Łowcza 4 
17-200 Hajnówka 
NIP: 543-10-02-087 
  
e-mail:..................................................... 
tel: .......................... 
fax: ........................ 

INFORMACJE 
1. Koszty połączeń telefonicznych zgodne są z taryfą operatora. 
2. Koszty dodatkowe zamówień wykraczające poza dodatkowe wynagrodzenie wynikające z umowy 
moga obejmować: 
- koszty ubezpieczenia przesyłki w wysokości odpowiadającej cennikowi przewoźnika 
- ............................................................... 
3. Koszty dodatkowe moga być naliczone jedynie po ich zaakceptowaniu przez Klienta. 
4. Reklamacji można dokonać na adres: ............................................. lub pisemnie na adres: ul. Łowcza 4, 17-
200 Hajnówka, zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej: 

www........................................................pl 
5. Klient ma prawo wybrać następujący sposób płatności za zamówione rzeczy: 

• gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedawca powierzył dostawę 

zamówionego Towaru (płatność za pobraniem) 

• gotówką, w momencie odbioru osobistego towaru w  Hajnówce przy ul. ........................... 

• przelewem bankowym przed dostawą-przedpłata.  

• przelewem bankowym- w przypadku rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem – za 

pośrednictwem ...........................  

W przypadku wyboru przez Klienta płatności w formie przedpłaty, brak płatności na rachunku 
Sprzedającego w terminie … dni od dnia złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. 
Odbiór osobisty zamówionego towaru możliwy jest w terminie …. dni od daty realizacji zamówienia 
określonej w "potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji". W przypadku nieodebrania 
zamówionych towarów w ww. terminie, zamówienie zostaje anulowane.  
6. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych liczonych od daty: 

a) wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedającego w przypadku 

wybrania opcji przedpłaty   

b) w przypadku wyboru płatności kartą kredytową i e-przelewem za pośrednictwem serwisu 

................................. – przekazania Sprzedającemu przez ............................. informacji o dokonaniu 

zapłaty przez Kupującego poprzez stosowny komunikat serwisu 

c) dostępności Towaru określonej w „Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji”  

nie dłużej jednak niż 30 dni od daty zawarcia umowy. 
7. Towary są dostarczane pod wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za 
pośrednictwem: 

− firmy przewozowej ........................... 

− poczty polskiej  

zgodnie z warunkami oferowanymi przez przewoźników (cennikami przewoźników). Każdorazowo, 
koszty i sposoby dostawy zamawianego towaru widoczne są w trakcie składania zamówienia. 
8. Informujemy, iż: 
- prowadzimy/ nie prowadzimy sprzedaż części wymiennych do oferowwanych przez nas towarów  
- wykonujemy/nie wykonujemy odpłatne usługi naprawy oferowanych przez nas towarów po upływie 
okresu gwarancji/rękojmi 
9. Zobowiązujemy się do dostarczenia rzeczy wolnych od wad, w przypadku wystąpienia wad jesteśmy 
odpowiedzialni za wady produktu.  
 
 
 

http://www.market-fachowic.pl/


 
POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 

Niniejszym informuję, iż mają Państwo prawo odstąpienia 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 lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła 
w posiadanie rzeczy. 
 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować PUK sp. zo.o., ul. 
Łowcza 4, 17-200 Hajnówka nr. Tel. ........................................, e-mail: ....................................... o swojej decyzji o 
odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez wysłanie pisma 
pocztą  lub pocztą elektroniczną. 
 Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to 
obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub 
jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej 
www. .............................................. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu 
niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.  
 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. 
 Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz 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. 
 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w następujących przypadkach: 

• w przypadku umów, gdzie przedmiotem świadczenia jest towar wyprodukowany według 
specyfikacji konsumenta,  

• w przypadku umów, gdzie przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w 
zapięczetowanym opakowaniu, niemożliwy do zwrócenia po jego otwarciu   

• w przypadku umów, w których przedmiotem świadczenia są towary nierozłącznie połączone 
ze względu na swój charakter   

• w przypadku umów, gdzie przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo 
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu 

• w przypadku umów zawartych w drodze aukcji publicznej 
  
Skutki odstąpienia od umowy 
 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od 
Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów 
wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób 
dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od 
dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od 
niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie 
zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na 
inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.  
 
 Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.  
  
 Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w 
sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.  
 
 
 
 
 
 
 
 



  


