Regulamin
1. DEFINICJE
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. CZASOPISMO – czasopismo „DOZ Magazyn dbam o zdrowie” w wersji papierowej oferowane w
formie prenumeraty albo sprzedaży pojedynczych numerów Czasopisma, dostępne w Sklepie
wysyłkowym i będące przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.
1.2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – dostępny w wersji papierowej w Czasopiśmie, zawierający
niezbędne informacje do zawarcia Umowy i na stronie Sklepu Wysyłkowego.
1.3. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach
przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca
ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć
lub zawarła Umowę .
1.4. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 2020 poz. 1740).
1.5. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy nie jest związane bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.6. REGULAMIN – niniejszy
www.dbamozdrowie.pl.
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1.7. Sklep Wysyłkowy
(SKLEP) – sklep wysyłkowy Sprzedawcy dostępny pod adresem
www.dbamozdrowie.pl, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę.
1.8. SPRZEDAWCA – DOZ S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 134, 02-305 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000058632, NIP 676-21-75-698, o kapitale zakładowym wynoszącym 360.529.000,00 złotych w
całości opłaconym, Dane kontaktowe:
telefon +48
22/ 329 65 00, e-mail:
prenumerata@dbamozdrowie.pl.
1.9. STRONA – Sprzedawca lub Klient.
1.10. UMOWA – umowa o prenumeratę Czasopisma lub umowa sprzedaży pojedynczych numerów
Czasopisma zawierana za pośrednictwem Sklepu Wysyłkowego.
1.11. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy i
określające istotne jej warunki.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek
praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie

wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z
powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Wysyłkowego.
2.3. Sklep Wysyłkowy prowadzony jest przez przedstawiciela Sprzedawcy, spółkę „Bez Recepty” sp. z
o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Kinga C. Gillette 11, 94-406 Łódź, dane kontaktowe: adres e-mail:
prenumerata@dbamozdrowie.pl, telefon: +48 200 75 87
2.4. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Wysyłkowego w sposób zgodny z prawem i
dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej
osób trzecich.
2.5 Sprzedawca lub jego przedstawiciel będzie kontaktował się z Klientem za pośrednictwem poczty
elektronicznej (adres e-mail) lub na numer telefonu podany w trakcie składania Zamówienia. Klienci
mogą kontaktować się ze Sprzedawcą na adres e-mail: prenumerata@dbamozdrowie.pl,lub telefon:
+48 42 200 75 87 w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00.
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY
3.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Czasopismach podane na stronie internetowej
Sklepu Wysyłkowego lub w Czasopiśmie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe
oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
3.2. Cena Czasopisma uwidoczniona na stronie Sklepu Wysyłkowego oraz w papierowym Formularzu
Zamówienia podana jest w złotych polskich i składa się ona z nominalnej wartości danego Czasopisma
oraz kosztu dostawy Czasopisma, który zawiera podatek VAT.
3.3. Cena Czasopisma uwidoczniona na stronie Sklepu Wysyłkowego oraz w Formularzu Zamówienia
jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od
zmian cen w Sklepie Wysyłkowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych
Czasopism po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
3.4. Sprzedawca może ustalić cenę promocyjną Czasopisma uwidocznioną na stronie Sklepu
Wysyłkowego oraz w papierowym Formularzu Zamówienia dla Klientów, którzy wyrażą Sprzedawcy
zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i na otrzymywanie informacji
handlowych drogą elektroniczną i telefoniczną. W przypadku cofnięcia zgody na działania
marketingowe z którą wiązała się promocyjna cena, znajduje zastosowanie procedura opisana w
punkcie 8.10 Regulaminu.
3.5. W celu złożenia Zamówienia na Czasopismo, Klient zobowiązany jest prawidłowo i czytelnie
wypełnić papierowy Formularz Zamówienia dostępny w Czasopiśmie i na stronie Sklepu
Wysyłkowego i wysłać go na adres „Bez Recepty” Sp. z o.o., ul. Kinga C. Gillette 11, 94-406 Łódź albo
skan na adres e-mail: prenumerata@dbamozdrowie.pl.
3.6. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia
Zamówienia i dostawy Czasopisma: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z
kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, liczbę egzemplarzy
Czasopisma, dane do wysyłki.

3.7. Złożenie Zamówienia za pomocą papierowego Formularza Zamówienia następuje w momencie
otrzymania tego formularza przez Sprzedawcę.
3.8. Po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem papierowego Formularza Zamówienia Sprzedawca
niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail podany
przez Klienta w trakcie składania Zamówienia lub na podany w trakcie składania Zamówienia numer
telefonu, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem, w tym momencie zostaje zawarta
Umowa, co skutkuje obowiązkiem zapłaty przez Klienta ceny prenumeraty Czasopisma lub zakupu
pojedynczego wydania Czasopisma i kosztów przesłania Czasopisma. Potwierdzenie otrzymania
Zamówienia, potwierdzenie otrzymania płatności oraz potwierdzenie zawarcia Umowy następuje
przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres
poczty elektronicznej (adres e-mail).
3.9. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do prawidłowości danych zawartych w Formularzu
Zamówienia, w przypadku błędnego wypełnienia papierowego Formularza Zamówienia lub w
przypadku braku zapłaty ceny, przedstawiciel Sprzedawcy lub Sprzedawca skontaktuje się z Klientem
w celu usunięcia nieprawidłowości na podany numer telefonu, adres poczty elektronicznej lub
listownie.
4. DOSTAWA
4.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży prenumeraty, dostawa Czasopisma zostanie
zrealizowana cyklicznie, zgodnie z harmonogramem wydawniczym Czasopisma, nie później niż w
terminie 20 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym ukazał się kolejny numer Czasopisma,
zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Wysyłkowego. W przypadku zapłaty przelewem
bankowym, dostawa zamówionego Czasopisma nie zostanie zrealizowana przed dniem wpływu
kwoty odpowiadającej cenie i kosztom przesłania Czasopisma na wskazany przez Sprzedawcę
rachunek bankowy, przy czym płatność za prenumeratę może być uiszczana do 30 dnia miesiąca
poprzedzającego miesiąc wydania, tzn. wpłata zaksięgowana do 30 dnia miesiąca powoduje wysyłkę
następnego wydania Czasopisma.
4.2. Pierwszy numer Czasopisma w ramach prenumeraty to numer wydania październik 2021 r.
4.3. Sprzedawca dostarczy Czasopismo za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie
lub innego operatora pocztowego.
4.4. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Czasopismo bez wad.
4.5.Dostawa Czasopisma dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4.6. Informacja o kosztach dostawy, jeżeli nie są one zawarte w cenie Czasopisma, jest dostępna na
stronie Sklepu Wysyłkowego oraz w papierowym Formularzu Zamówienia.
5. PŁATNOŚĆ
5.1. Sprzedawca udostępnia następujący sposób płatności:
- przelew bankowy;

6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
6.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę może od niej odstąpić bez
podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego
upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie
oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Przedstawiciela Sprzedawcy tj. Bez Recepty Sp. z o.o.,
ul. Kinga C. Gillette 11, 94-406 Łódź
6.2. Termin 14 dni, w którym Konsument może odstąpić od Umowy liczy się od dnia otrzymania
pierwszego z zamówionych egzemplarzy Czasopisma przez Konsumenta.
6.3. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku zamówienia
pojedynczych numerów Czasopisma.
6.4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, z którego może skorzystać Konsument w realizacji
prawa wskazanego w pkt 6.1. powyżej stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
6.5. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest
zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym,
chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
6.6. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Czasopisma niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na adres siedziby Przedstawiciela
Sprzedawcy przesyłką pocztową na swój koszt.
6.7. Sprzedawca dokonuje zwrotu dokonanych przez Konsumenta płatności, tj. ceny Czasopisma i
kosztów jego dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez
Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
Sprzedawcę). Sprzedawca dokonuje zwrotu wskazanych wyżej płatności niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego
samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób,
który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat,
należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
6.8. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 niniejszego regulaminu.

7. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
7.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Czasopisma z Umową.
7.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu niezgodności Czasopisma z jego
przeznaczeniem lub zgodnie z publicznie składanymi przez Sprzedawcę zapewnieniami.
7.1.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Czasopisma z Umową można składać pisemnie na adres :Bez
Recepty Sp. z o.o., ul Kinga C. Gillette 11, 94-406 Łódź, e-mail: prenumerata@dbamozdrowie.pl.

7.1.3. Konsument powinien podać w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności
dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności na temat rodzaju i daty wystąpienia
nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.
7.1.4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Konsumenta adres lub w
inny podany przez Konsumenta sposób.
7.2. Każdemu przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów
opracowaną

przez

Komisję

Europejską

dostępną

na

stronie

internetowej:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
8. DANE OSOBOWE
8.1. Dane osobowe Klientów Administrator danych przetwarza w zakresie adekwatnym do celu ich
pozyskiwania, z zachowaniem warunków określonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
8.2. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu Wysyłkowego
jest: DOZ S.A., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS
0000058632, NIP 676-21-75-698. Dane kontaktowe: tel.: 22/ 329 65 00
8.3. Administrator danych w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony
Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@doz.pl;
8.4. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem
Sklepu Wysyłkowego przetwarzane są w celu:
a. sprzedaży produktów oferowanych przez Administratora danych - podstawą prawną
przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony
interes Administratora danych – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO),
c. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora
danych – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia
zgody przez Klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO),
e. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych wynikającego z
przepisów prawa podatkowego i rachunkowości – podstawę prawną stanowi art. (art. 6
ust. 1 lit. c RODO),
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.
8.5. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych
osobowych wskazanych w Regulaminie niezbędnych do zawarcia Umowy skutkuje odmową zawarcia
tej umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy wskazane są także każdorazowo na stronie

internetowej Sklepu Wysyłkowego oraz w papierowym Formularzu Zamówienia. W zakresie wysyłki
informacji handlowych, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
8.6. W zależności od celu przetwarzania, dane osobowe przetwarzane będą przez okres: niezbędny
dla wykonania umowy, a po tym okresie, przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tytułu zawartej umowy. W związku z
rozpatrywaniem reklamacji i zaistnienia wzajemnych roszczeń – do czasu ich ustania, bądź złożenia
skutecznego sprzeciwu dla przetwarzania danych. W przypadku prowadzenia działań
marketingowych opartych o prawnie uzasadniony interes - do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych bądź cofnięcia zgody. Gdy przetwarzanie danych osobowych
oparte było o dobrowolnie wyrażoną zgodę - do czasu jej cofnięcia.
8.7 Każdej osobie w zakresie przetwarzania jej danych osobowych przysługuje prawo dostępu do
danych osobowych, a także ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo przenoszenia danych. Osoba ma
również prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. W celu cofnięcia udzielonej zgody należy poinformować Sprzedawcę, dane kontaktowe:
adres e-mail: prenumerata@dbamozdrowie.pl
8.8 Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy
powszechnie obowiązującego prawa. Szczegółowe informacje dotyczące prawa skargi, dostępne są na
stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/155
8.9 Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie
Administratora danych tj. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne
wykorzystywane na potrzeby realizacji umowy, a także inne podmioty świadczące usługi związane z
bieżącą działalnością Administratora danych i wyłącznie na mocy stosownych umów powierzenia
przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty
adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Dane
osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących
przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej, chyba że jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
8.10. Klient jest uprawniony do skorzystania z promocyjnej ceny Czasopisma w przypadku wyrażenia
Administratorowi danych zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych - na
otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną i telefoniczną. W przypadku cofnięcia
przez Klienta zgody o której mowa w zdaniu powyżej, przed otrzymaniem ostatniego Czasopisma w
ramach zakupionej prenumeraty w promocyjnej cenie, Klient traci prawo do dalszego otrzymywania
Czasopisma w promocyjnej cenie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach
marketingowych i poinformowanie o tym fakcie Sprzedawcę powoduje, dalsze otrzymywanie
Czasopisma w regularnej cenie.
8.11 Administrator danych stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych
osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby
nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
9. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Wysyłkowy zawierane są w języku polskim.

9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy z
dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020 poz.827) oraz inne właściwe przepisy prawa
polskiego.
9.2.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie
przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w
braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a
przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym
konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do
tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej
działalności.
9.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza
zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Wysyłkowego.
9.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje
poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej Sklepu Wysyłkowego oraz (2)
przesłania Klientowi wiadomości na podany adres e-mail, a w przypadku braku adresu e-mail,
dołączanie do przesyłek dowodu zakupu zawierającego specyfikację Zamówienia oraz pisemnego
pouczenia o prawie odstąpienia od Umowy, którego treść zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu.
9.5. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają
poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który
nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę
Sprzedawcy.
9.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn organizacyjnych,
prawnych lub technicznych. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi Klientów na
Stronie Sklepu Wysyłkowego z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Do Zamówień złożonych
przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w
brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.

ZAŁĄCZNIK Nr 1
WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Prawo odstąpienia 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 pierwszego z zamówionych egzemplarzy Czasopisma lub w którym osoba trzecia inna niż
przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszego z zamówionych egzemplarzy
Czasopisma.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest DOZ S.A.,
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa/ Korespondencję proszę przesłać na adres przedstawiciela:
Bez Recepty Sp. z o.o., ul. Kinga C. Gillette 11, 94-406 Łódź, o swojej decyzji o odstąpieniu od
niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy.
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to
obowiązkowe.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu otrzymane od Państwa płatności,
to jest kwotę odpowiadająca cenie sprzedaży i kosztom dostarczenia Czasopisma (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 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 zwracanych przez
Państwa egzemplarzy Czasopisma lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności
od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam egzemplarze Czasopisma 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 egzemplarze Czasopisma przed upływem terminu 14
dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu egzemplarzy Czasopisma.

ZAŁĄCZNIK Nr 2
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

DOZ S.A.
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
Adres do korespondencji
Bez Recepty Sp. z o.o.
ul. Kinga C. Gillette 11
94-406 Łódź

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży prenumeraty następujących numerów
Czasopisma:

……………………………………………………………….......................................................................................................
(rodzaj kart, liczba sztuk)

Data odbioru egzemplarzy Czasopisma:
Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Numer konta, na który należy dokonać zwrotu pieniędzy oraz dane właściciela konta
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

Podpis konsumenta(-ów) i data:

