………………………………………………….

ELTRONIK "Media" Sp. z o.o. - Sp. k.

(imię i nazwisko Abonenta )
………………………………………………………….

ul. 3 Maja 3, 87-300 Brodnica

………………………………………
(adres Abonenta )

OŚWIADCZENIE
O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA
Niniejszym oświadczam, że na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie
niektórych praw, konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271, z późn. zmian.), odstępuję od umowy świadczenia usług
telekomunikacyjnych w zakresie ___________zawartej w dniu __________________z ELTRONIK
"Media" Sp. z o.o. - Sp. k. w Brodnicy.
miejscowość .............................., dnia …………………

……………………….
podpis Abonenta

Pouczenie:
Abonent, będący konsumentem, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez
podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od zawarcia umowy. Do
zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy
(odstępne).
W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich
zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w
granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli
konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do
publicznej sieci telekomunikacyjnej, związanego z ulgą przyznaną abonentowi, wysokość roszczenia z tytułu
jednostronnego rozwiązania umowy przez abonenta lub przez dostawcę usług z winy abonenta przed upływem terminu,
na jaki umowa została zawarta, nie może przekroczyć wartości ulgi przyznanej abonentowi pomniejszonej o
proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. Roszczenie nie przysługuje w
przypadku rozwiązania przez konsumenta umowy przed rozpoczęciem świadczenia usług, chyba, że przedmiotem ulgi
jest telekomunikacyjne urządzenie końcowe.

