Załącznik nr 9

1. Prawo odstąpienia od umowy
a) Inwestor będący konsumentem, z którym Umowa została zawarta poza siedzibą Wykonawcy lub
na odległość (za pomocą wymiany kopii podpisanych egzemplarzy Umowy), ma prawo odstąpić
od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
b) Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
c) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Inwestor musi poinformować Wykonawcę,
Bartosza Filarowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą jako ADBAR Bartosz Filarowski
z siedzibą w Namysłowie (46-100) przy ul. Wańkowicza 7, o swojej decyzji o odstąpieniu od
Umowy w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia. Wykonawca nie zapewnia
możliwości składania oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w formie
elektronicznej zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta.
d) Inwestor może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (wzór w załączeniu), jednak
nie jest to obowiązkowe.
e) Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Inwestor nadał informację
dotyczącą wykonania przysługującego Zleceniodawcy prawa odstąpienia od umowy przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy.
2. Skutki odstąpienia od umowy
a) W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawca zwraca Inwestorowi otrzymane od
Inwestora wynagrodzenie, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w
którym Wykonawca został poinformowany o decyzji Inwestora o wykonaniu prawa odstąpienia od
niniejszej Umowy. Wykonawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów
płatności, jakie zostały użyte przez Inwestora przy uiszczaniu wynagrodzenia Wykonawcy, chyba
że Inwestor wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Inwestor nie ponosi
żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Wykonawca zwraca również zaliczki uiszczone przez
Inwestora na poczet wydatków i opłat związanych z realizacją Robót, chyba że zaliczki te zostały
w toku wykonywania niniejszej umowy zużyte.
b) W związku ze złożeniem przez Inwestora żądania, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy o
prawach konsumenta, zwracane wynagrodzenie może zostać pomniejszone w proporcji, w jakiej
usługa wykonana zgodnie z niniejszą umową pozostaje do usługi pozostałej do wykonania,
zgodnie z regułami określonymi w art. 35 ustawy o prawach konsumenta.

………………………………
(podpis Inwestora)

……………………………….
(podpis Wykonawcy)

Załącznik - wzór
………………………..
(miejscowość, data)
……………………………………….
(imię i nazwisko Inwestora)
……………………………………….
……………………………………….
(adres zamieszkania Inwestora)
Adresat:
Bartosz Filarowski,
prowadzący działalność gospodarczą
ADBAR Bartosz Filarowski

jako

Namysłów (46-100)
ul. Wańkowicza 7
Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od Umowy o roboty budowlane nr
………………………… .
Data zawarcia umowy: .................................................................................................
Od umowy odstępuję w zakresie pełnym
1. ..........................................................................................,
2. ….......................................................................................,
3. ..........................................................................................,
4. ..........................................................................................,
5. ......................................................................................... .
Proszę o zwrot kwoty:
1. przekazem pocztowym na adres*
.....................................................................................................................................................
2. na rachunek bankowy o numerze*
.....................................................................................................................................................
należący do ….............................................................................................................................

………………………….
(podpis Inwestora)
*niepotrzebne skreślić

