INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY WZÓR POUCZENIA O
ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy
1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek
przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:
Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k.
os. Teatralne 9a 31-946 Kraków
tel.: +48 12 646 28 12, fax.: + 48 12 646 27 10, e-mail: bok@firma.interia.pl
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia(na
przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub jako skan pisma załączony do wiadomości elektronicznej).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację
dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie płatności otrzymane
przez nas bezpośrednio od Państwa, z tym, że jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do
zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu
od niniejszej umowy 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.
2. Zwrotu płatności, o których mowa w punkcie 1 powyżej, 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.
3. Zwroty płatności dokonywane przez nas nie obejmują płatności za skorzystanie z Usługi SMS, która
jest świadczona przez operatora telekomunikacyjnego w ramach umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych zawartej z danym użytkownikiem (rozdz. II ust. 21 oraz ust. 27 Regulaminu).

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

Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k.
os. Teatralne 9a 31-946 Kraków
tel.: +48 12 646 28 12,
fax.: + 48 12 646 27 10
e-mail: bok@firma.interia.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o
świadczenie następującej usługi elektronicznej w ramach Serwisu, lub konta email*:
……………………………………………………
Zwrot należności wpłaconej** proszę dokonać na użyciu takich samych sposobów płatności, jakie
zostały przeze Mnie/Nas użyte w pierwotnej transakcji* lub na numer rachunku bankowego*:
…………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy ……………………….

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
………………………………………………………………………………..
Adres konsumenta(-ów)
………………………………………………………………………………..

…………………………………….
Podpis konsumenta(-ów)

*-niepotrzebne skreślić
** - o ile usługa świadczona była za opłatą

……………………………..
Data

