
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ/POZA LOKALEM 

PRZEDSIĘBIORSTWA LUB ANEKSU ZAWARTEGO ZA POŚREDNICTWEM ŚRODKÓW 

POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ.

Telestrada S.A.

Al. Krakowska 22A

02-284 Warszawa

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

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, należy wypełnić niniejsze Oświadczenie i dostarczyć do Telestrada S.A. 

świadczącą usługi lajt mobile pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

          

OŚWIADCZENIE KLIENTA

Oświadczam, że na podstawie art.27 ustawy z 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta (Dz.U. Z 2014 r  poz.827),

odstępuję od umowy świadczenia usług telekomunikacyjnych zawartej z Telestrada S.A.:

Numer Umowy: 

Data zawarcia Umowy: 

Numer telefonu, którego dotyczy Umowa:

Imię i nazwisko Klienta:

Adres Klienta:

Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego zwrotu na swój koszt karty SIM, nie później jednak niż 14 dni od dnia

odstąpienia na adres Telestrada S.A.: Warszawa 02-284, al. Krakowska 22A.

• W przypadku odstąpienia od Umowy zwracamy 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. 

• 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 Umowy (chwila otrzymania przez Telestrada S.A. oświadczenia o

odstąpieniu).

…......................................................                                                                          …...................................................... 

             Miejscowość, data                                                                                                              Podpis Klienta
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