
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA 
KUPUJĄCEGO W SKLEPIE SPRZEGLO.COM.PL BĘDĄCEGO KONSUMENTEM W ROZUMIENIU 

USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA Z DNIA 30 MAJA 2014 r. 
 

 
Jako Konsument mają Państwo prawo odstąpić od zawartej z naszym sklepem umowy kupna-sprzedaży 
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 nas tj. firmę GRUPA AUTONEO SP. Z O.O. 
poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na 
przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną), na poniższe dane: 
 
GRUPA AUTONEO SP. Z O.O.   
Jaworskiego 6/1 
05-090 Raszyn  
Tel: 22 251 23 27  
E-mail: info@sprzeglo.com.pl 

 
Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który na końcu tej strony, jednak nie 
jest to obowiązkowe. Aby przyspieszyć zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy uprzejmie prosimy o 
wypełnienie i dołączenie do zwracanego towaru formularza zwrotu dostępnego pod adresem: 
 
https://www.sprzeglo.com.pl/formularze/formularz-zwrotu-towaru.pdf 

 
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. 
 
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 w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa 
decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do 
czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które 
zdarzenie nastąpi wcześniej. 

 
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na wskazany wyżej adres 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. 
 
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 

 
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

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

 
– Adresat: GRUPA AUTONEO SP. Z O.O. Jaworskiego 6/1, 05-090 Raszyn, tel: 22 251 23 27, e-mail: 
info@sprzeglo.com.pl  
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży 
następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu 
następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)  
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)  
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)  
– Adres konsumenta(-ów) 
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)  
– Data 
 
(*) Niepotrzebne skreślić. 
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