
 

 
FORMULARI DE DESISTIMENT 

 (Només ha d'emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir de l'contracte) 

 
A L’ATENCIÓ DE: 
 
Taverna 1913, S.L. 
Pl. Major, 13 
08241 
Manresa 
Barcelona 
B66629882 
info@taverna1913.cat  

 

Re: Dret de Desistiment 
 
 

Benvolguts Srs .: 
Per la present els comunico el meu desig de desistir de l'contracte de venda que tot 
seguit indico: 
 
 

N.º referència  

N.º de comanda   

Date del contracte  

Data de Recepció  

Descripció del producte  

Nom i cognoms  

D.N.I.  

Adreça  

Email  

Telèfon de contacte  

Data  



 

Signatura 

 
Informació sobre l'exercici de el dret de desistiment 

 
Model de document d'informació a l'consumidor i usuari sobre el desistiment adjunt. 
 
Dret de desistiment: 
Té vostè dret a desistir de el present contracte en un termini de 14 dies naturals sense 
necessitat de justificació. 
 
El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals de el dia que Vostè o un tercer per 
Vostè indicat, diferent de l'transportista, va adquirir la possessió material dels béns. 
 
Per exercir el dret de desistiment, haurà vostè notificar la seva decisió de desistir de 
l'contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per 
correu postal, fax o correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de 
desistiment que figura a continuació. 
 
Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l'exercici 
de la seva banda d'aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent. 
 
Conseqüències de l'desistiment: 
En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, 
incloses les despeses de lliurament (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants 
de l'elecció per la seva part d'una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys 
costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com 
a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se'ns informe de la seva decisió de 
desistir de el present contracte. Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el 
mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, llevat que hi hagi 
disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a 
conseqüència de l'reemborsament. 


