
Załącznik nr 1 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy 

(do podpisu tylko jak Użytkownik chce odstąpić od Umowy) 

_________________, dnia _______________ 2022 roku 

 

 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

 

 

Jan Dziekoński  

al. Jana Pawła II 27 

00-867 Warszawa 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ  

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy zawartej w dniu 

_____________________ z Janem Dziekońskim. 

 

  

_____________ 

 

  

 

 

 

  



Informacja o prawie do odstąpienia od Umowy  

wraz z formularzem odstąpienia od Umowy  

 

Mają Państwo prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek 

przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia 

Umowy. 

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej 

decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na 

przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie o odstąpieniu 

mogą Państwo wysłać na adres: fltr@fltr.pl. 

 

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru 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. 

 

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od Umowy lub jakiekolwiek 

inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres: fltr@fltr.pl. Jeżeli skorzystają 

Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania 

informacji o odstąpieniu od Umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). 

 

W przypadku odstąpienia od 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 Umowy. 

Jeżeli żądali Państwo rozpoczęcia świadczenia Usługi przed upływem terminu na odstąpienie 

od Umowy, to mamy prawo zachować uiszczoną przez Państwa opłatę za świadczenie Usługi 

do momentu złożenia oświadczenia od odstąpieniu od Umowy.  

 

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez 

Państwa użyte w pierwotnej transakcji. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych 

opłat w związku z tym zwrotem.  

 

 

 

 


