
Na podstawie przepisów o prawach konsumenta

YES TO MOVE Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

QLINK Sp. z o.o (Y2M), 

ul. Parzniewska 18, 

05-840 Pruszków, 

budynek nr 2 

sklep@yes2move.com

 (*) Niepotrzebne skreślić

Ja / My (*) niniejszym informuję / informujemy (*) o moim / naszym (*) odstąpieniu od Umowy Sprzedaży lub umowy o świadcze-

nie usług drogą elektroniczną zawartej ze Sprzedawcą.

Objaśnienia:
1. Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą, bez podania przyczyny, w terminie 30 dni od dnia:

a. objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Dostawca;

b. objęcia w posiadanie ostatniego z Towarów, partii lub części – w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele To-

warów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach;

c. objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów – w przypadku Umowy Sprzedaży, która polega na regularnym dostarczaniu 

Towarów przez czas oznaczony;

d. dnia zawarcia umowy – dla umów innych niż Umowa Sprzedaży. 

2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli odstąpienia przed jego upływem.

3. W przypadku odstąpienia Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności (z wyjątkiem dodatkowych 

kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób do-

starczenia oferowany przez Sprzedawcę), bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został 

poinformowany o odstąpieniu.

4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Kon-

sument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem 

lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej – chyba,
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że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym 

odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem 

tego terminu. Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres:  Magazyn QLINK, ul. Parzniewska 18, 05-840 Pruszków, 

budynek nr 2.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykra-

czający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przy-

padkach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta lub w innych przepisach obowiązującego 

prawa.

9. Pojęcia z wielkiej litery mają znaczenie nadane im przez Sprzedawcę w Regulaminie, którego elektroniczny egzemplarz znajduje 

się tu: https://sklep.yes2move.com/regulamin/.
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