
                Порядок припинення договору 

Право припинення договору
 
 Ви  маєте  право припинити  цей  договір  протягом чотирнадцяти
днів без зазначення будь-яких причин. 
 
 Період припинення становить чотирнадцять днів з моменту, коли
Ви або  уповноважена Вами  третя  особа,  яка  не  є  перевізником,
отримали або прийняли у власність Товар.
 
 Щоб скористатися своїм правом припинення договору, Ви повинні
повідомити  нас  (Компанія  eShopWorld  для  вручення  Компанії  US
Direct  E-Commerce  Limited,  3-й  поверх,  Конкорс  Білдінг,  110-115
Ейрсайд Бізнес Парк, Сордс, графство Дублін, K67 NY94 Ірландія,
електронна  адреса  info@eshopworld.com)  про  своє  рішення
припинити  цей  договір.  Для  цього  Ви  можете  скористатися
формою  припинення  договору,  яка  додається,  однак,  не  є
обов’язковою.  Ви  також  можете  заповнити  та  надіслати  форму
припинення договору у електронному вигляді або іншу чітку заяву
на  нашому  сайті  (посилання  на  форму  повернення  товару  та
розірвання  Договору  зазначено  у  електронному  листі  з
підтвердженням Вашого замовлення та/або у електронному листі з
Підтвердженням  відправки).  Якщо  Ви  скористаєтесь  цим
варіантом,  ми  одразу  ж  надішлемо  Вам  підтвердження  факту
отримання  нами  анулювання  Вашого  договору  (наприклад,
електронною поштою).
 
 З метою дотримання періоду на припинення договору достатньо
надіслати  повідомлення  про  намір  скористатися  правом
припинення  договору  до  закінчення  періоду  на  припинення
договору. 
 
 Наслідки припинення договору
 
 Якщо  Ви  припиняєте  цей  договір,  ми  компенсуємо  Вам  усі
отримані  від  Вас  платежі,  витрати  на  доставку  включно  (за
винятком  додаткових  витрат,  обумовлених  Вашим  вибором  типу
доставки,  відмінного  від  найвигіднішої  стандартної  доставки,
запропонованої нами), без необґрунтованої затримки і не пізніше
ніж  протягом  чотирнадцяти  днів  з  моменту  отримання
повідомлення про припинення Вами цього договору. Для виплати
такої компенсації ми використовуватимемо ті платіжні засоби, що й
Ви під час початкової транзакції, якщо інший спосіб оплати не було
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погоджено  з  Вами;  у  жодному  разі  з  суми  такої  компенсації  не
стягуватиметься комісія.
 
 Ми  можемо  відмовити  Вам  у  поверненні  коштів,  поки  не
отримаємо назад товар або поки Ви не надасте докази повернення
товару, залежно від того, що настане раніше.
 
 Ви  повинні  негайно  повернути  або  здати  товар  в  будь-якому
випадку  не  пізніше  ніж  через  чотирнадцять  днів  з  моменту
повідомлення  нас  про  анулювання  цього  договору.  Термін
виконання не порушується, якщо Ви відправляєте товар не пізніше
чотирнадцятого дня.
 
 Ви  несете  прямі  витрати,  пов’язані  з  поверненням  товару,  за
винятком випадків, коли Ви отримали маркування з відміткою про
призначення для Компанії eShopWorld або про передоплату.
 
 Вам потрібно заплатити за будь-які втрати у вартості товару, якщо
ці  втрати у вартості  зумовлені поводженням з товаром,  яке не є
необхідним  для  перевірки  якості,  властивостей  та
функціональності товару.

               Типова форма припинення договору

Якщо  Ви  бажаєте  розірвати  договір,  заповніть,  будь-ласка,  та
відправте нам цю форму.
  
 -  Кому:  Компанія eShopWorld для вручення Компанії  US Direct  E-
Commerce  Limited,  3-й  поверх,  Конкорс  Білдінг,  110-115  Ейрсайд
Бізнес Парк, Сордс, графство Дублін, K67 NY94 Ірландія, електронна
адреса info@eshopworld.com.
 
 -  Я/ми  (*)  цим  повідомляю/повідомляємо,  що  я/ми  (*)
припиняю/припиняємо  свій/наш (*)  договір  купівлі-продажу  таких
товарів (*).
 
 - Дата замовлення (*)/дата отримання (*).
 
 - Ім'я споживача (споживачів).
 
 - Адреса споживача (споживачів).
 
 -Підпис споживача (споживачів) (тільки у разі подання цієї форми
на паперовому носії):
 
 -Дата
 ---

 (*) Видаліть непотрібний варіант.
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