1.Dreptul de retragere al consumatorilor
1. În cazul în care utilizatorul este un consumator, utilizatorul are un drept legal
de retragere din contract, despre care Rimini Protokoll îl informează în cele ce
urmează, în conformitate cu dispozițiile legale. Mai jos este prezentat și un
model de formular de retragere.

Informare cu privire la retragere
Existența unui drept de retragere
Aveți dreptul de a vă retrage din prezentul contract în termen de
paisprezece zile, fără a indica vreun motiv.
Perioada de retragere este de paisprezece zile de la data încheierii
contractului.
Pentru a vă exercita dreptul de retragere, trebuie să ne informați pe noi,
Rimini Apparat GbR, Helgard Haug, Jörg Karrenbauer, Stefan Kaegi, Daniel
Wetzel, Stresemannstraße 29, 10963 Berlin, prin intermediul unei declarații
clare (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă, fax sau e-mail) cu privire
la decizia dumneavoastră de a vă retrage din acest contract. În acest scop,
puteți utiliza modelul de formular de retragere anexat, care însă nu trebuie
folosit obligatoriu.
Pentru a respecta termenul de retragere, este suficient să trimiteți
notificarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea
termenului de retragere.
Consecințe ale retragerii din contract:
În cazul în care vă retrageți din prezentul contract, avem obligația de a vă
restitui toate plățile pe care le-am primit de la dumneavoastră imediat și
cel târziu în termen de paisprezece zile de la data la care am primit
notificarea retragerii dumneavoastră din prezentul contract. Pentru această
rambursare, vom folosi aceleași mijloace de plată pe care le-ați folosit
pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în
mod expres cu dumneavoastră; în niciun caz nu veți fi taxat pentru această
rambursare.
Sfârșitul politicii de retragere
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Model - formular de retragere
(Dacă doriți să anulați contractul, vă rugăm să completați și să ne
trimiteți acest formular completat)
Către:
Rimini Apparat GbR,
Helgard Haug, Jörg Karrenbauer, Stefan Kaegi, Daniel Wetzel,
Stresemannstraße 29, 10963 Berlin
Prin prezenta, eu/noi (*) revocăm contractul încheiat de mine/noi (*)
pentru achiziționarea următoarelor bunuri (*)/prestarea următorului
serviciu (*)
Comandat la (*)/primit la (*):
Numele consumatorului (consumatorilor):
Adresa consumatorului (consumatorilor):
Semnătura consumatorului (consumatorilor) (numai în cazul în care
notificarea este pe suport de hârtie):
Data:
(*) A se șterge dacă nu se aplică.
2. Rimini Protokoll atrage atenția că dreptul de retragere în cazul unui contract
de livrare de conținut digital care nu se află pe un suport fizic de date (de
exemplu, conținut de streaming) expiră prematur dacă Rimini Protokoll a
început executarea contractului după ce,
1.1.2. 1.1.1
Utilizatorul a fost de acord în mod expres ca Rimini
Protokoll să înceapă executarea contractului înainte de expirarea
perioadei de retragere, și
1.1.3. Utilizatorul a confirmat că are cunoștință de faptul că acordul său va
duce la pierderea dreptului de retragere la începerea executării
contractului.
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1.2.
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