REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
OFEROWANYCH PRZEZ ABRAMIS SP. Z O.O.
Z DNIA 18.04.2018 R.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług oferowanych przez ABRAMIS sp.
z o.o. drogą elektroniczną dostępnych na stronie internetowej pod
adresem www.mikado.pl.
2. Świadczenie usług drogą elektroniczną oferuje Abramis Sp. z o.o. z siedzibą w
Łomiankach, ul. Łąkowa 52a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem nr KRS 0000194763, NIP 118-00-14-612.
3. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim
wyrażeń:
a. Usługodawca - Abramis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Łomiankach, ul. Łąkowa 52a, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem nr KRS
0000194763, NIP 118-00-14-612,
b. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,
korzystająca z usług oferowanych przez Abramis sp. z o.o.
c. Strony - Usługodawca i Usługobiorca.
d. Usługi świadczone drogą elektroniczną (Usługi elektroniczne) - usługi, których
wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów
teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej
obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci
publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
e. Serwis/ Witryna – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod
adresem www.mikado.pl.
§ 2 RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Niniejszy regulamin odnosi się do następujących usług świadczonych drogą
elektroniczną oferowanych przez Usługodawcę:
a. Usługi informacyjne - udostępnienie na indywidualne żądanie Usługobiorcy
informacji związanych z towarami oferowanymi przez Usługodawcę,
b. Usługi komunikacyjne - umożliwiają Usługobiorcy na jego indywidualne żądanie
komunikację z odpowiednim działem lub osobami kontaktowymi Usługodawcy.
Usługi komunikacyjne dotyczą w szczególności następujących kategorii spraw:
 serwis sprzętu oraz części zamiennych,
 Współpracy marketingowej,
 zgłoszeń kandydatów na testerów Mikado,
 współpracy handlowej prowadzonej na terenie Polski oraz za granicą,
 podjęcia pracy zarobkowej u Usługodawcy.
§ 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Korzystanie przez Klienta z usług oferowanych przez Usługodawcę jest równoznaczne z
zawarciem przez niego umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz z
akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin dostępny jest na stronie www.mikado.pl w zakładce „Dokumenty do
pobrania”, a także po zaznaczeniu opcji „zapoznaj się z regulaminem” w trakcie
korzystania z formularza kontaktowego.
3. W celu skorzystania z formularza kontaktowego Klient zobowiązany jest do zapoznania
się z treścią regulaminu i zaakceptowania jego treści poprzez zaznaczenie opcji:
„Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną
wraz z polityką prywatności”
4. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pozyskanie,
odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie.
4. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu .
5. Zakazane jest wysyłanie przez Klienta informacji i treści o charakterze bezprawnym,
treści obraźliwych, informacji błędnych czy mogących wprowadzać w błąd, a także treści
zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów
komputerowych.
6. W przypadku gdy wiadomość skierowana do Usługodawcy nie dotyczy zakresu
świadczonych usług, zawiera treści bezprawne, w tym wulgaryzmy, inne powszechnie
uznane za obraźliwe, treści sprzeczne z dobrymi obyczajami i/lub w jakikolwiek inny
sposób naruszające prawa osób trzecich, Usługodawca odmówi spełnienia usługi.
Usługodawca zastrzega, że w przypadku zaistnienia którejkolwiek z powyższych sytuacji
nie jest zobowiązany do informowania Usługobiorcy o odmowie dokonania świadczenia
drogą elektroniczną.
7. Do korzystania z usług oferowanych przez Spółkę drogą elektroniczną niezbędne jest
spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
a. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do
sieci Internet;
b. posiadanie przeglądarki internetowej:
 Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX,
JavaScript i Cookies lub
 Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów
Javy, JavaScript i cookies lub
 Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów
Javy, JavaScript i cookies lub
 Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy,
JavaScript i cookies lub
 Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript
i cookies; posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
c. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 pikseli.
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie się przez Usługobiorcę
do minimalnych wymagań technicznych wskazanych powyżej.
9. Usługi określone w § 2 niniejszego regulaminu świadczone są ̨ bezpłatnie.
10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za występujące niezależnie od niego
przeszkody, uniemożliwiające wykonanie usługi, w szczególności dotyczy to awarii
systemów komputerowych lub nieprzestrzegania regulaminu przez Usługobiorcę.

§ 4 SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ
ELEKTORNICZNĄ
1. Z korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną związane są szczególne zagrożenia
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polegające na powstaniu ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane
oprogramowanie. Jedynym celem takiego oprogramowania może być wyrządzenie szkód.
W celu ochrony przed zagrożeniami związanymi z zainfekowaniem systemu informatycznego
rekomenduje się zainstalowanie na komputerze z którego Usługobiorca korzysta
oprogramowania antywirusowego oraz zapory systemowej.
Zaleca się, aby program antywirusowy i zapora systemowa były stale aktualizowane,
niezwłocznie po ukazaniu się nowych aktualizacji możliwych do zainstalowania.
Wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. W celu zapewnienia
bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych Usługodawcy, stosuje on środki
techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące
zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych
przesyłanych przez Internet.
Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych za pośrednictwem
formularza kontaktowego, poprzez stosowanie zasad ochrony SSL.

§ 5 WARUNKI ZAWARCIA I ROZWIĄZANIA UMOWY
Przyjęcie przez Usługodawcę oświadczenia Usługobiorcy o akceptacji niniejszego
Regulaminu oraz rozpoczęcie korzystania przez Usługobiorcę z określonej usługi objętej
Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz z
zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć ́ korzystanie z wybranej usługi. W
przypadku usług niemających charakteru ciągłego, np. w przypadku jednokrotnego
udzielenia żądanej informacji związanych z towarami Usługodawcy, do rozwiązania
umowy dochodzi poprzez opuszczenie Serwisu bez konieczności składania dodatkowych
oświadczeń. W innych przypadkach Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z
Usług oferowanych w niniejszym regulaminie poprzez złożenie Usługodawcy
oświadczenia woli w tym zakresie.
Wyżej wskazane oświadczenie powinno zostać przesłane do Usługodawcy za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: abramis@abramis.com.pl, albo w
formie pisemnej na adres pocztowy Usługodawcy wskazany w § 1 punkt 3 lit. a
Regulaminu.
W celu złożenia oświadczenia mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza
odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, nie jest
to jednak obowiązkowe.
Wypowiedzenie umowy przez Usługodawcę może nastąpić w każdym czasie poprzez
przesłanie Usługobiorcy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi
drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany
przez Usługobiorcę w formularzu kontaktowym.
Skutki prawne zakończenia korzystania z usługi określają bezwzględnie obowiązujące
przepisy prawa właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi i
okoliczności faktyczne.
§ 6 KORZYSTANIE Z USŁUG

1. Strona internetowa pod adresem www.mikado.pl, na której Usługodawca oferuje
świadczenie usług drogą elektroniczną jest dostępna dla Usługobiorców 24 godziny na
dobę, przez 7 dni w tygodniu.
2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do strony
internetowej pod adresem www.mikado.pl w związku z koniecznością przeprowadzania
okresowych konserwacji.
3. Usługodawca wykona usługę po wypełnieniu przez Usługobiorcę formularza
kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej pod adresem:
http://mikado.pl/kontakt/
4. Aby poprawnie wypełnić formularz i skorzystać z objętych niniejszym regulamin usług,
konieczne jest wypełnienie przez Usługobiorcę wszystkich obligatoryjnych pól
oznaczonych symbolem „*”, a także zaakceptowanie obligatoryjnych zgód oraz
oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem.
5. Dane obligatoryjne, które podaje Usługodawca w celu umożliwienia Usługodawcy
realizacji umowy obejmują:
a. imię,
b. nazwisko,
c. adres email,
d. temat wiadomości,
e. treść wiadomości.
6. Usługobiorca oświadcza, że wprowadzone przez niego dane są prawdziwe oraz, że jest
upoważniony do ich przekazywania Usługodawcy.
7. Usługodawca wykonana oferowaną usługę za pośrednictwem wskazanego przez
Usługobiorcę w formularzu adresu email w terminie 14 dni. Wykonanie usługi następuje
z chwilą wprowadzenia przez Usługodawcę danych do środka komunikacji elektronicznej
w taki sposób, że Usługobiorca ma możliwość zapoznania się z treścią przesłanej
wiadomości.
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Usługobiorcę
nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji, w szczególności w
przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy.
9. Za wszystkie skutki wynikające z podania błędnych, nieprawdziwych, niekompletnych lub
wprowadzających w błąd danych odpowiedzialność ponosi Usługobiorca korzystający ze
strony internetowej.
§ 7 PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach dotyczących usług
świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną.
2. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, można składać:
a. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres abramis@abramis.com.pl
b. telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta 48 22 751 74 97od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (opłata jak za zwykłe
połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z
którego korzysta Klient),
c. na piśmie przesłanym w formie przesyłki pocztowej lub kurierskiej, na adres
wskazany w § 1 ust. 1 pkt a niniejszego regulaminu.
3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: imię i nazwisko, adres do korespondencji,
adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na

reklamację, a także szczegółowy opis problemu będącego podstawą złożenia
reklamacji.
4. Usługodawca rozpatrzy reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni
od daty złożenia reklamacji. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca
niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
5. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Usługodawca
zwróci się do Usługobiorcy o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi
wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
§ 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w
siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników
konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona
konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej.
2. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie
rozwiązania indywidulanego sporu między Konsumentem a Usługodawcą, korzystając z
bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo
organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in.
Federacji Konsumentów.
3. W rozwiązaniu indywidulanego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją
transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich.
4. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów
konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu
rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i
dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne,
szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między
konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z
internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między
konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę
w Unii Europejskiej.2
5. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma
charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
Usługodawca wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego
rozwiązywania sporów z Konsumentami.
§ 9 DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Dane osobowe podane przez Usługobiorcę w celu zawarcia umowy o świadczenie usług
drogą elektroniczną są przetwarzane przez Abramis Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach,
ul. Łąkowa 52a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem nr KRS 0000194763, NIP 118-00-14-612, która jest
administratorem danych osobowych.

2. Niezbędnym elementem spełnienia przez Usługodawcę świadczenia jest podanie przez
Usługobiorcę jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie
przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas
spełniania świadczenia. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest
dobrowolne, jednakże konieczne w celu realizacji usług świadczonych drogą
elektroniczną oraz obsługi. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako
obligatoryjne jest dobrowolne.
3. W przypadku, gdy Usługobiorca wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą
elektroniczną, której przedmiotem są marketingowe informacje handlowe, uzyskany
adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest
wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Usługobiorcom informacji
handlowej drogą elektroniczną.
4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie
przez Usługobiorcę odpowiedniego pola na formularzu.
5. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem
przekazania danych dostawcy usług internetowych udostępniającemu zasoby
serwerowni administratorowi danych osobowych (dostawcy usług hostingowych):
2M.NET. Zakres przekazywanych danych ograniczony jest do niezbędnego minimum.
6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
W tym celu powinien skontaktować się z Usługodawcą na adres wskazany w § 1 pkt 3 lit.
a lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: abramis@abramis.com.pl
7. Usługobiorca ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane
jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych
osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z Usługodawcą w sposób wskazany
w ustępie powyżej niniejszego paragrafu.
8. Usługodawca, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu
podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a
od dnia 25.05.2018 r. zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także zgodnie z właściwymi przepisami
prawa polskiego.
9. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookies, które są zapisywane przez system
teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze,
telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z
Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację
Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np.
komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
10. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkownika, a ich
głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie
stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron
Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.
11. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgoda może zostać
wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w
szczególności
przeglądarki
internetowej,
zainstalowanego w
urządzeniu

telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości
Serwisu.
12. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w
swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała
Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do
przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że
korzystanie z Serwisu, będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do
niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane
poprawne wyświetlanie stron Serwisu.
§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków, trybu oraz sposobu
udzielania dostępu do wybranych przez niego usług świadczonych drogą elektroniczną.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia oraz zlikwidowania udostępnianych
wcześniej usług świadczonych drogą elektroniczną.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z
przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik
Serwisu zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem strony internetowej
www.mikado.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian
Regulaminu i utrzymanie tej informacji na wskazanej stronie przez okres co najmniej 14
kolejnych dni kalendarzowych.
4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie
Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu
poinformowania o zmianie Regulaminu.
5. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte
przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z
Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst
jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), a w przypadku
Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o
prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).
7. Wszelkie spory wynikające z realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną rozstrzyga
sąd właściwy
8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.04.2018 r. i obowiązuje do umów
zawartych od tego dnia.

Załącznik nr 2
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat:
Abramis Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 52a
05-092 Łomianki

Ja/My( *) niniejszym informuję/informujemy( *) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie
następującej usługi( *)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________

__________________________________________________________________________________
data zawarcia umowy
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
__________________________________________________________________________________
Adres konsumenta(-ów)
__________________________________________________________________________________
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
__________________________________________________________________________________
Data

( *) Niepotrzebne skreślić.

