
  CLUB ESPORTIU EUROPA 

Servei d' Atenció al Client 

c/ Pau Alsina, 140, 08024, Barcelona 

Tel. 932102551 

botiga@ceeuropa.cat 
 

 

NOM I COGNOMS: ...................................... ............................. . 

DNI: ........................................................  

C/ ............................ ...............................................................................................  

Codi Postal .......... .....  Ciutat: ............. ..............................................................  

Província ......................................  Pais ...................................................... 
 

Assumpte: Exercici de DRET DE DESISTIMENT 

 
 

Per mitjà del present document, exercit el dret de desistiment establert en el Text 

Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris RD 1/2007, 

de 16 de novembre, respecte al contracte de compra realitzada en CLUB 

ESPORTIU EUROPA, realitzats des del Lloc Web 

https://www.botiga.ceeuropa.cat, el dia ....................................... 
 

La resolució que els comunico, l' exercit dins el termini de 14 dies naturals, des 

de la data en què es va celebrar el contracte, conforme a l' esmentada norma, que 

amplia el termini del dret de desistiment a 12 mesos quan l' empresari no hagués 

complert amb el deure d' informació i documentació sobre aquest dret. Així 

mateix els informo que no he autoritzat l' inici del servei abans dels esmentats 14 

dies. 
 

En .........................................  de ..........................................  

 
 

Fdo: ...................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

(S'ha d'adjuntar fotocòpia del DNI per les dues cares) 

mailto:botiga@ceeuropa.cat


 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONS SOBRE COM EXERCIR EL DRET DE DESISTIMENT 

 

- Com envia a l'empresa el document de desistiment? 

 

- De qualsevol manera, que permeti tenir constància de la remissió d'aquest 

document a l'empresa/professional que li va oferir el nou contracte. 

- Menys la via telefònica, la resta de mitjans, ja sigui carta certificada, fax o 

burofax, permeten tenir constància d' haver remès la comunicació sobre la 

baixa del contracte. 

- No obstant, el burofax, és el mitjà més recomanat per comunicar el 

desistiment a l'empresari. El seu cost per pàgina és d'aproximadament 10 

euros. 

- El termini per fer-ho és de 14 dies naturals, bé des de la signatura del 

contracte, bé des de la recepció de la mercaderia si es tracta d' una 

comanda. 


