
Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 

  

Ja ______________________________________________________________________niniejszym  

(imię i nazwisko Odstępującego od umowy) 

informuję o odstąpieniu od umowy zawartej z MSERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Stacyjnej 1/63, 53-613 Wrocław, wpisana 

w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI 

Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000708029, NIP 8971849179, REGON 368943222. 
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POUCZENIE 
 
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
Przypominamy, że zgodnie z regulaminem świadczenia usług w przypadku zawarcia umowy o pośredniczenie w 
rejestracji i utrzymaniu domeny, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje. Termin do odstąpienia od 
umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą 
Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia 
(na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z 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.  
 
Skutki odstąpienia od umowy  
 
W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym 
koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa 
sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), 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. 


