§1
Definicje
1. Program/Aplikacja/Oprogramowanie - interfejs o nazwie „EyeFace" stworzony przez firmę Imago
Krzysztof Matuk.
2. Opis funkcji programu i sposobu korzystania z niego udostępniony na serwerze WWW
Licencjodawcy w sekcji FAQ.
3. Kod licencyjny - kod numeryczny utworzony przez Licencjodawcę, zastrzeżony dla Licencjobiorcy,
identyfikujący go i pozwalający na instalację programu.
4. Pole eksploatacji - w przypadku niniejszej Umowy Licencyjnej możliwość korzystania z
Programu/Aplikacji/Oprogramowania przez Licencjobiorcę obejmuje następujące pola eksploatacji:
a) instalacja i używanie- Licencjobiorca może zainstalować kopię
Programu/Aplikacji/Oprogramowania i jej używać na jednym stanowisku (komputerze
osobistym lub innym urządzeniu),
b) udzielenie licencji na dokumentację - Licencja na dokumentację towarzyszącą
Programowi/Aplikacji/Oprogramowaniu jest udzielana tylko na wewnętrzny, niekomercyjny
użytek.
5. Techniczne środki ochrony - zastosowane w Programie/Aplikacji/Oprogramowaniu środki
technologiczne przeznaczone do zapobiegania jego użyciu bez licencji.
6. Umowa - niniejsza umowa licencyjna na mocy, której Licencjodawca za wynagrodzeniem
określonym na serwerze WWW www.eyeface.eu udziela dożywotnio Licencji na korzystanie z
Programu/Aplikacji/Oprogramowania w wersji głównej.

§2
Przedmiot umowy i oświadczenia Licencjodawcy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie Licencjobiorcy odpłatnej i niewyłącznej licencji na
Program/Aplikację/Oprogramowanie, a także aktualizacje, które Licencjodawca udostępnia wraz z
programem/oprogramowaniem/ aplikacją na serwerze WWW www.eyeface.eu.
2. Licencjodawca oświadcza, że jest autorem i właścicielem programu/oprogramowania/aplikacji o
nazwie „EyeFace”, który nie jest obciążony żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich.
3. Program/oprogramowanie/aplikacja o nazwie „EyeFace", jako utwór w rozumieniu prawa
autorskiego jest wolny od wad prawnych oraz stanowi dzieło oryginalne, spełniające kryteria
wskazane w treści art.1 ust. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Licencjodawca oświadcza, że przysługują mu wobec programu/oprogramowania/aplikacji o nazwie
„EyeFace", wyłączne i nieograniczone terytorialnie prawa autorskie osobiste i majątkowe, niezbędne
dla realizacji zobowiązań przyjętych w umowie.

§3

Licencja
1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji niewyłącznej na korzystanie z
programu/oprogramowania, aplikacji.
2. Licencja jest ograniczona co do ilości stanowisk (komputerów lub innego urządzenia działającego w
oparciu o system operacyjny). Licencjobiorca uprawniony jest do korzystania z
programu/oprogramowania/aplikacji na jednym stanowisku.
3. Program/oprogramowanie/aplikacja jest licencjonowany, jako jeden produkt. Jego części składowe
nie mogą być rozdzielone do użytku na więcej niż jednym stanowisku, co obejmuje zakaz
udostępniania oprogramowania w sieci oraz na innych wolnostojących komputerach.
4. Licencjobiorca nie może upoważnić innej osoby do korzystania z przedmiotu niniejszej umowy w
zakresie posiadanej licencji (zakaz sublicencji).
5. Licencjobiorca zobowiązuje się do niedokonywania jakichkolwiek czynności rozporządzających
prawami wynikającymi z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
§4
Obowiązki stron umowy
1. Z tytułu udzielenia licencji zgodnie z niniejszą umową, Licencjobiorca zobowiązuje się do zapłaty
Licencjodawcy jednorazowej opłaty licencyjnej w wysokości określonej na serwerze WWW
www.eyeface.eu w dacie zakupu. Należność dla Licencjodawcy zostanie przekazana przez system
płatności internetowej DotPay lub 2checkout w zależności od wyboru dokonanego przez
Licencjobiorcę.
2. Licencjodawca zobowiązuje się do udostępnienia klucza licencyjnego do
programu/oprogramowania/aplikacji w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty.

§5
Aktywacja i wersja próbna
1. Licencjobiorca może korzystać ze swoich praw wynikających z Umowy po pokryciu opłaty
licencyjnej i pobraniu programu/oprogramowania/aplikacji z serwera. Weryfikacja
programu/oprogramowania/aplikacji następuje automatycznie po wpisaniu kodu dostępu przy
uruchomieniu programu/oprogramowania/aplikacji.
2. Ponowna aktywacja może być potrzebna, jeśli Licencjobiorca zmodyfikuje swój sprzęt
komputerowy lub zmieni oprogramowanie. Ponowna aktywacja jest możliwa tylko i wyłącznie gdy
użytkownik prześle z maila podanego jako adres kontaktowy przypisany do programu numer klucza
licencyjnego.
3. W programie/oprogramowaniu/aplikacji znajdują się techniczne środki ochrony przeznaczone do
zapobiegania korzystania z programu/oprogramowania/aplikacji bez Licencji.
4. Licencjodawca zastrzega, że techniczne środki ochrony będą wykorzystywane tylko w celu
potwierdzenia, że Licencjobiorca posiada legalną kopię programu/oprogramowania/aplikacji.

5. Jeśli Licencjobiorca nie używa aktualnej, licencjonowanej kopii
programu/oprogramowania/aplikacji nie ma prawa do instalowania
programu/oprogramowania/aplikacji ani przyszłych jej aktualizacji.
6. Złożenie zamówienia, niezależnie od formy, jest potwierdzeniem przez Licencjobiorcę, iż zapoznał
się z 7-dniową wersją próbną programu/oprogramowania/aplikacji, oferowana funkcjonalność
spełnia jego oczekiwania oraz zgadza się z brzmieniem niniejszej umowy.
7. Instalując program Licencjobiorca (osoba fizyczna, która nabywa licencje na własny użytek) przed
dokonaniem zakupu powinien skorzystać z 7 dniowej wersji demonstracyjnej oprogramowania, aby
upewnić się, że oprogramowanie spełnia wszystkie wymagania oraz jest dostosowane do systemu
komputerowego używanego przez Klienta i do warunków panujących w miejscu użytkowania
programu.
8. Oprogramowanie należy zainstalować na odpowiednio skonfigurowanym komputerze zgodnym z
wymaganiami określonymi na stronie www.eyeface.eu/ sekcja FAQ.

§6
Funkcjonowanie PROGRAMU
1. Licencjodawca dołożył wszelkich starań, aby program/oprogramowanie/aplikacja był wolny od
błędów i by jego funkcjonalność pokrywała się z zakładaną, opisaną w sekcji jak to działa.
Licencjodawca zobowiązuje się w miarę możliwości technicznych do niezwłocznego i nieodpłatnego
usuwania z programu/oprogramowania/aplikacji wad uniemożliwiających prawidłowe korzystanie z
niego. Jednakże Licencjodawca nie gwarantuje, że funkcje zawarte w
programie/oprogramowaniu/aplikacji będą działały zgodnie z wymaganiami Licencjobiorcy, a
działanie programu/oprogramowania/aplikacji będzie nieprzerwane i wolne od błędów.
Licencjodawca nie gwarantuje, że produkt będzie działał poprawnie z oprogramowaniem firm
trzecich.
2. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za wady i błędy programu/oprogramowania/aplikacji
oraz ich skutki powstałe w szczególności w rezultacie: nieuprawnionego (bez uzyskania licencji lub po
upływie okresu licencyjnego), nieautoryzowanego (wskutek niewprowadzenia lub błędnego
wprowadzenia kodu dostępu) lub nieprawidłowego (niezgodnego z przeznaczeniem
programu/oprogramowania/aplikacji lub z instrukcją) instalowania lub korzystania z
programu/oprogramowania/aplikacji przez Licencjobiorcę.
3. Program/oprogramowanie/aplikacja dostępny jest do pobrania na serwerze Licencjodawcy.
Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w dostępie do serwera. W przypadku
zgłoszenia problemów z kopiowaniem programu/oprogramowania/aplikacji z serwera, Licencjodawca
zobowiązuje się - na pisemne żądanie Licencjobiorcy - udostępnić
program/oprogramowanie/aplikację w innej formie.
4. Licencjodawca zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępniania aktualizacji
programu/oprogramowania/aplikacji w ramach danej, wykupionej licencji, z zastrzeżeniem §3 ust. 2
niniejszej umowy.
5. W najszerszym zakresie dopuszczonym przez prawo właściwe autor programu nie jest w żadnym
wypadku odpowiedzialny za jakiekolwiek powstałe szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody wynikłe ze
strat w prowadzonej działalności, przerw w prowadzeniu działalności, utraty informacji związanych z

prowadzoną działalnością lub inne szkody pieniężne) wynikające z użytkowania lub niemożliwości
użytkowania oprogramowania.

§7
Zastrzeżenia
1. Licencjobiorca nie jest uprawniony do:
• trwałego lub czasowego zwielokrotniania (reprodukcji)
programu/oprogramowania/aplikacji w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w
jakiejkolwiek formie;
• rozpowszechniania, w tym użyczania lub najmu, programu/oprogramowania/aplikacji lub
jego kopii;
• dokonywania poprawek w programie/oprogramowaniu/aplikacji lub w jakikolwiek inny
sposób modyfikowania programu/oprogramowania/aplikacji do własnych potrzeb;
• sporządzania kopii zapasowej programu/oprogramowania/aplikacji;
• korzystania z programu/oprogramowania/aplikacji na polach eksploatacji innych niż
wyraźnie wskazane w §1 ust. 4 niniejszej umowy.

§8
Zastrzeżenie praw i własności
1. Licencjodawca zastrzega sobie wszystkie prawa do programu/oprogramowania/aplikacji
nieudzielone Licencjobiorcy w sposób wyraźny na mocy niniejszej umowy.
2. Program/oprogramowanie/aplikacja jest chroniony prawem autorskim oraz innymi ustawami i
umowami z zakresu ochrony własności intelektualnej.
3. Nazwa oraz logo programu/oprogramowania/aplikacji podlegają ochronie prawnej na podstawie
właściwych przepisów. Licencjobiorca bez uprzedniej pisemnej zgody Licencjodawcy nie jest
uprawniony do utrwalania, zwielokrotniania lub rozpowszechniania dóbr niematerialnych, o których
mowa w zdaniu poprzedzającym, w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek
formie.
4. Na mocy niniejszej umowy Licencjodawca nie udziela Licencjobiorcy żadnych praw do znaków
towarowych i usługowych.
5. Licencjodawca zastrzega sobie prawo własności do wszystkich kopii
programu/oprogramowania/aplikacji oraz innych praw, które nie zostały wyraźnie przeniesione na
Licencjobiorcę niniejszą umową.

§9
Wypowiedzenie umowy

1. W przypadku istotnego naruszenia postanowień Umowy przez Licencjobiorcę, Licencjodawca
będzie uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
2. Za istotne naruszenie postanowień Umowy, o którym mowa w ust. 1, uważa się w szczególności:
• naruszenie autorskich praw majątkowych przysługujących Licencjodawcy,
• zwłokę w uiszczeniu opłaty licencyjnej, o której mowa w §4.
3. W pozostałych przypadkach umowa kończy się wraz z wprowadzeniem nowszej wersji
programu/oprogramowania/aplikacji.

§10
Zgoda na wykorzystanie danych
1. Firma Imago Krzysztof Matuk gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane Licencjobiorcy, które są
związane z zawarciem Umowy i korzystaniem z licencji, na co Licencjobiorca wyraża zgodę.
2. Dane Licencjobiorcy nie będą udostępniane podmiotom trzecim bez jego wyraźnej zgody.

§11
Usługi dodatkowe
Umowa Licencyjna ma zastosowanie do aktualizacji, uzupełnień, składników dodatkowych
programu/oprogramowania/aplikacji, które Licencjodawca może udostępnić Licencjobiorcy na swoim
serwerze w okresie obowiązywania licencji.

§12
Procedura rozstrzygania sporów
1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami Umowy sporu związanego z wykonaniem Umowy,
strony w pierwszej kolejności podejmą próbę jego rozwiązania w drodze wzajemnego porozumienia.
2. Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty w sposób określony w ust. 1 powyżej w ciągu dwóch tygodni
od dnia zgłoszenia wniosku lub żądania drugiej Stronie, Strony rozstrzygną spór na drodze sądowej.
3. Strony postanawiają, iż wówczas sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy ze względu
na siedzibę Licencjodawcy.

§ 13
Postanowienia końcowe
1. Prawem właściwym dla wykładni oraz stosowania niniejszej Umowy jest prawo obowiązujące na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Jeśliby którekolwiek postanowienie Umowy okazało się nieważne bądź nieskuteczne nie ma to
wpływu na obowiązywanie Umowy w pozostałej części, a w miejsce postanowień wyłączonych
stosuje się ogólne zasady prawa powszechnie obowiązującego.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.) oraz przepisy
Kodeksu cywilnego.

Firma IMAGO KRZYSZTOF MATUK, zarejestrowana w Urzędzie Miejskim w Białymstoku pod nr REGON
052128952 adres głównego miejsca prowadzenia działalności: ul. Przędzalniana 6L lokal 14, 15 - 668 Białystok,
nr telefonu przedsiębiorstwa: +48 690 090 311 e-mail: biuro@imago3d.pl
INFORMACJA DLA KONSUMENTA DO UMOWY ZAWARTEJ POZA LOKALEM
PRZEDSIĘBIORSTWA LUB NA ODLEGŁOŚĆ
Przedmiot świadczenia: Program/Aplikacja/Oprogramowanie o nazwie „EyeFace”
Cechy świadczenia ( model, rozmiar, funkcje, parametry): EyeFace v1.0.0
Sposób porozumiewania się z konsumentem: poczta tradycyjna, wiadomości e-mail z adresu biuro@imago3d.pl
telefonicznie z nr tel. +48 690 090 311
Wysokość wynagrodzenia wraz z podatkiem vat: 123.00 zł
Opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz inne koszty: brak,
Koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy: brak,
Sposób i termin zapłaty: system płatności internetowej DotPay lub 2checkout zgodnie z terminem systemu
płatności internetowej,
Sposób i termin spełnienia świadczenia: wersja demo do pobrania ze strony eyeface.pl przekazanie klucza
licencyjnego po zakupie drogą elektroniczną w ciągu 5 dni roboczych,
Przysługuje Państwu prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja
2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827) . Wzór formularza odstąpienia od umowy został
załączony do niniejszej informacji wraz z informacją dotyczącą korzystania z prawa odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy koszty odesłania towaru ponosi konsument.
Informujemy, że zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz.
827), prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje
konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci
prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie
sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji
konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin
przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu
opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu
umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy
od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy
lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument
żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji,
prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu
samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi
lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia
rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsument przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Informujemy, że odpowiadamy za wady rzeczy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks
cywilny ( Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.) – w szczególności art. 556 oraz 5561- 5563 k.c.:
Art. 556. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub
prawną (rękojmia).
Art. 5561. § 1. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz
sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo
wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub
wzór;
3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie
zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
§ 2. Jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia
producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności
gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub
innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
§ 3. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli
czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność,
albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.
Art. 5562. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia
wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia
niebezpieczeństwa na kupującego.
Art. 5563. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby
trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub
rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca
jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).
Informujemy, że mają Państwo możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy
Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
 uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
 może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając także z bezpłatnej pomocy
powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań
statutowych należy ochrona konsumentów.
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
POUCZENIA O ODSTĄPIENIU 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, 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 poinformować nas [ IMAGO KRZYSZTOF
MATUK, ul. Przędzalniana 6L lokal 14, 15 - 668 Białystok, tel.: . +48 690 090 311, adres e-mail:
biuro@imago3d.pl] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia
(na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
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 niezwłocznie zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa
płatności, 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. 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.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
IMAGO KRZYSZTOF MATUK,
ul. Przędzalniana 6L lokal 14, 15 - 668
tel.: +48 690 090 311
adres e-mail: biuro@imago3d.pl
Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….
Data zawarcia umowy/odbioru: …………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ………………………………………
Adres konsumenta(-ów): …………………………………………………..
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ………………..
Data: ………………………….

