
 

Załącznik nr 1. 

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy.  

 

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 zawarcia umowy. 

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj.: 

 

MAX WELLNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  

(ul. Puławska 405A, 02-801 Warszawa, NIP: 1070020528, REGON: 141492531, KRS: 

0000307818) 

biuro@maxwellness.pl  

 

Szczegółowe dane kontaktowe znajdują się w zakładce KONTAKT, na stronie internatowej: 

www.hemanpower.com. 

 

O swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia muszą 

Państwo nas poinformować (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem 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.hemanpower.com. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu 

niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. 

 

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.  

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje, jeżeli Produkt został dostarczany 

w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na 

ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, a opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. W 

takim przypadku Klient traci prawo do odstąpienia od umowy. 

 

Skutki odstąpienia od umowy 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa 

płatności, 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. 
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