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OŚWIADCZENIE

ADRES ŚWIADCZENIA USŁUGI

DANE OSOBOWE ABONENTA

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU

Firma/Nazwa prowadzonej działalności*

Imię Nazwisko

Numer NIP** Regon**

Data złożenia
oświadczenia

Miejsce złożenia
oświadczenia

Nr Umowy
abonenckiej

Kod pocztowy Miejscowość Ulica, numer domu, lokalu

Nr PESEL Rodzaj dowodu tożsamości Seria i numer dowodu tożsamości

Niniejsze uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługuje Państwu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Mogą Państwo 
skorzystać ze wzoru niniejszego formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 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 lub złożyli Państwo oświadczenie w Salonie INEA.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, 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. Zwrotu płatności 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. 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.

Korzystając z uprawnienia przewidzianego w art. 27 ustawy z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) niniejszym odstępuję od Umowy abonenckiej zawartej ze spółką INEA sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie 
(62-081), ul. Wierzbowa 84 (dalej: „Dostawca usług”).

Jednocześnie zobowiązuję się do zwrotu na swój koszt wszystkich rzeczy, w szczególności dekodera, modemu kablowego, aparatu telefonicznego, karty SIM, otrzymanych od Dostawcy usług na podstawie ww. Umowy abonenckiej, 
w sposób i w terminie zgodnym z postanowieniami Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Dostawcę usług lub innego regulaminu świadczenia usług, właściwego dla usług zamówionych przeze mnie na podstawie 
ww. Umowy abonenckiej, pod rygorem zapłaty kar umownych lub opłat wskazanych we właściwym Cenniku Dostawcy usług.

Podpis Przedstawiciela Dostawcy Usług Czytelny podpis Abonenta

*niepotrzebne skreślić          **dane dobrowolne (nie dotyczy firm)


