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 Załącznik nr 1. Informacje dotyczące korzystania z prawa do 

odstąpienia od umowy 

Prawo odstąpienia od umowy  

Posiadają Państwo prawo odstąpienia od niniejszej 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 [nazwa, adres, telefon, fax, email] 

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

wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).   

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego w siedzibie Firmy ZETO-RZESZÓW 

Sp. z o. o. lub na stronie internetowej www.zetomedia.pl , jednak nie jest to obowiązkowe.  

Skutki odstąpienia od umowy   

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. 

Są również Państwo zobowiązani do zwrotu kosztów instalacji zgodnie z Cennikiem Ogólnym dołączonym do umowy.  

Oświadczenie dotyczące umów zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa 

Ja niżej podpisany/a 

Imię Nazwisko:  

Legitymujący/a się dokumentem tożsamości: 
Seria i numer:  

PESEL1:   

Zamieszkały/a:    Kod pocztowy miejscowość:  

Adres Korespondencyjny: 
(wypełnić tylko w przypadku, 
gdy inny adres niż zamieszkania) 

 Kod pocztowy i miejscowość:  

 

 
1 W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – nazwa i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość. 
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oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję postanowienia Regulaminu dostępu do Miejskiej Sieci Komputerowej 

FTTH i sieci Internet, w szczególności &2. punkt 5, 6, a także, iż otrzymałem/am i zapoznałem/am się z informacją 

dotyczącą skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa 

zawartej z ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.  

 

Data Miejscowość Czytelny podpis Abonenta 

   

 


