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Dekoracja DRUCIAK MAPA
decoration DRUCIAK MAPA

zalecane roz³o¿enie elementów
recommended the distribution of elements

1500mm

dekoracja DRUCIAK MAPA - instrukcja monta¿u
decoration DRUCIAK MAPA - user's manual

www.aledruciak.pl
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2500mm

zalecane miejsce monta¿u
recommended places of mounting points

dekoracja DRUCIAK MAPA - instrukcja monta¿u
decoration DRUCIAK MAPA - user's manual

opaska zaciskowa
(zaleca siê zabezpieczyæ mapê
poprzez opaski zaciskowe obejmuj¹ce
œrubê i konstrukcjê mapy)
clamp
recomended to protect map by using
clamp over srew and the map

wkrêt
screw

m
m
0
2

zalecany d³ugoœæ
œruby poza œcian¹
recommended length
screw off the wall

ka¿dy element zaleca siê montowaæ w 3 punktach (wkrêty nale¿y dobraæ
do materia³u œciany); zaleca siê przy³o¿yc element w odpowiednim
miejscu i wyznaczyæ 2 punkty, nastêpnie powiesiæ element oraz
zaznaczyæ trzeci punkt monta¿owy; wkrêty mocowaæ obok spawów jak
przedstawiono poni¿ej
each element is recommended to install at 3 points (screws should be chosen
according to wall material); it is recommended place the item to the wall and
pick 2 points, then hang item and select a third mounting point; the screws
attach the next to the splice as shown below

zalecane po³¹cznie opaska zaciskow¹
recommended connection of clamp
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prawo zwrotu
Widawscy Studio
Architektury Tomasz
Widawski
ul. Broniewskiego 72b
42-520 D¹browa Górnicza
woj. œl¹skie
Polska

WZÓR ODST¥PIENIA OD UMOWY

Sklep internetowy aleDRUCIAK prowadzony
jest przez Widawscy Studio Architektury
Tomasz Widawski wpisan¹/wpisanego do
Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dzia³alnoœci Gospodarczej prowadzonej
przez Ministra Gospodarki, nr REGON
243291265, nr NIP 6292257446

(formularz ten nale¿y wype³niæ i odes³aæ tylko w przypadku chêci odst¹pienia od umowy)
Dane Przedsiêbiorcy: Widawscy Studio Architektury Tomasz Widawski, z siedzib¹:

aleDRUCIAK

§ 6 PRAWO ODST¥PIENIA OD UMOWY
1. Konsument ma prawo odst¹piæ od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odst¹pienia od umowy wygasa po up³ywie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszed³ w posiadanie rzeczy lub w
którym osoba trzecia inna ni¿ przewoŸnik i wskazana przez Konsumenta wesz³a w posiadanie rzeczy

ul.Broniewskiego , 42-520 D¹browa Górnicza wpisan¹/wpisanego do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dzia³alnoœci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON
243291265, nr NIP 6292257446, e-mail: sklep@aledruciak.pl, telefon: +48 32 700 79 25
Ja/My * niniejszym informujê/informujemy * o moim/naszym odst¹pieniu od umowy sprzeda¿y
nastêpuj¹cych rzeczy *
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

3. Aby skorzystaæ z prawa odst¹pienia od umowy, Konsument musi poinformowaæ Przedsiêbiorcê o swojej decyzji o odst¹pieniu
od umowy w drodze jednoznacznego oœwiadczenia - korzystaj¹c z danych Przedsiêbiorcy podanych w niniejszym regulaminie.

..................................................................................................................................

4. Konsument mo¿e skorzystaæ z wzoru formularza odst¹pienia od umowy zamieszczonego na koñcu niniejszego regulaminu,
jednak nie jest to obowi¹zkowe.

Data odbioru:

5. Aby zachowaæ termin do odst¹pienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wys³a³ informacjê dotycz¹c¹ wykonania
przys³uguj¹cego prawa odst¹pienia od umowy przed up³ywem terminu do odst¹pienia od umowy.
6. Skutki odst¹pienia od umowy:
a. w przypadku odst¹pienia od umowy Przedsiêbiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta p³atnoœci, w
tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyj¹tkiem: dodatkowych kosztów wynikaj¹cych z wybranego przez Konsumenta sposobu
dostarczenia innego ni¿ najtañszy zwyk³y sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiêbiorcê w Sklepie), niezw³ocznie, a w
ka¿dym przypadku nie póŸniej ni¿ 14 dni od dnia, w którym Przedsiêbiorca zosta³ poinformowany o decyzji Konsumenta o
wykonaniu prawa odst¹pienia od umowy.;

...................................
Imiê i nazwisko konsumenta(-ów):
...................................
Adres konsumenta(-ów):
...................................

b. zwrotu p³atnoœci Przedsiêbiorca dokona przy u¿yciu takich samych sposobów p³atnoœci, jakie zosta³y przez Konsumenta u¿yte
w pierwotnej transakcji, chyba ¿e Konsument wyraŸnie zgodzi³ siê na inne rozwi¹zanie; w ka¿dym przypadku Konsument nie
poniesie ¿adnych op³at w zwi¹zku z tym zwrotem;

...................................

c. Przedsiêbiorca mo¿e wstrzymaæ siê ze zwrotem p³atnoœci do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu
jego odes³ania, w zale¿noœci od tego, które zdarzenie nast¹pi wczeœniej;

Podpis konsumenta(-ów) (tylko je¿eli formularz jest przesy³any w wersji papierowej):

...................................

d. Konsument powinien odes³aæ towar na adres Przedsiêbiorcy podany w niniejszym regulaminie niezw³ocznie, a w ka¿dym razie
nie póŸniej ni¿ 14 dni od dnia, w którym poinformowa³ Przedsiêbiorcê o odst¹pieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, je¿eli
Konsument odeœle towar przed up³ywem terminu 14 dni;

...................................

e. Konsument ponosi bezpoœrednie koszty zwrotu rzeczy;

Data: ...................................

f. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartoœci rzeczy wynikaj¹ce z korzystania z niej w sposób inny ni¿ by³o to
konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

* niepotrzebne skreœliæ

7. W przypadku gdy ze wzglêdu na swój charakter rzeczy nie mog¹ zostaæ w zwyk³ym trybie odes³ane poczt¹ informacja o tym, a
tak¿e o kosztach zwrotu rzeczy, bêdzie siê znajdowaæ w opisie rzeczy w Sklepie.
pe³ny regulamin dostêpny jest na stronie www.aledruciak.pl

