
Strona 1 z 1 
 

Załącznik numer 2 do Regulaminu 

Nelfarma Sp. z o.o.     

    Rynek 2      

41-250 Czeladź     

Tel: 798 690 454     

e-mail: sprzedaz@nelfarma.eu   

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

 

 

 

Imię i nazwisko Konsumenta: _____________________________________________________________ 

Adres Konsumenta: _____________________________________________________________________ 

 

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy udziału w Konkursie ,,URODZINY NELFARMY” 

i nagrody :______________________________________________________________________________ 

Data odbioru nagrody: _________________________________ 

 

 

__________________________     ________________________________ 

Data          Podpis Konsumenta  

(tylko jeżeli formularz  

jest przesyłany w wersji papierowej) 

 

 

________________________________________________________________________________ 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY. 

 

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania 

Nagrody bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w wyjątkiem kosztów wskazanych w pkt. 5 

poniżej. 

2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie 

o odstąpieniu od Konkursu może zostać złożone na przykład:  

• pisemnie na adres Organizatora: 41-250 Czeladź, ul. Rynek 2,  

• w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sprzedaz@nelfarma.eu jako 

załącznik do wiadomości mailowej.  

3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 Regulaminu dostępnym pod 

adresem https://nelfarma.eu/regulamin-konkursu-urodziny-nelfarmy/ oraz w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o 

prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000827. Można skorzystać z wzoru 

formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.  

4. W przypadku odstąpienia od Umowy jesteście Państwo zobowiązani nie później niż w terminie 14 dni 

kalendarzowych od dnia, w którym odstąpili Państwo od Konkursu zwrócić Nagrodę lub przekazać ją osobie 

upoważnionej przez Organizatora do odbioru, chyba że Organizator zaproponował, że sam odbierze Nagrodę. Do 

zachowania terminu wystarczy odesłanie Nagrody na adres Organizatora przed jego upływem.  

5. Ponosicie Państwo bezpośrednie koszty zwrotu Nagrody na adres Organizatora. 

6. Ponosicie Państwo odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Nagrody będące wynikiem korzystania z niego 

w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Nagrody. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli złożą Państwo 

oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Organizator przyjął Państwa ofertę, oferta przestaje wiązać. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000827

