
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług dostępu do usług prawnych świadczonych na 

odległość poprzez stronę dostepnyprawnik.pl dla konsumentów 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA LOKALEM 

PRZEDSIĘBIORSTWA 

Dane Klienta:  

Imię i nazwisko: 

 

Adres do korespondencji: 

 

PESEL: 

 

niniejszym oświadczam, że w związku z przysługującym mi prawem odstąpienia od umowy przyznanym 

na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287) odstępuję od umowy 

zawartej z: 

Axelo Business Services Sp. z o.o. siedzibą w Rzeszowie, 35-315 Rzeszów al. Tadeusza Rejtana 20, III p., KRS 

nr 0000579752, nr REGON: 362695042, NIP 8133709322, e-mail: odstapienie@dostepnyprawnik.pl. 

w dniu:  

nazwa Abonamentu:  

 

Proszę o zwrot opłaty abonamentowej w następujący sposób*: 

rachunek bankowy o numerze:  

 

 

przekaz pocztowy na adres wskazany w potwierdzeniu zawarcia Umowy 

* zaznacz wybrane pole  

 

_______________________________   _______________________________ 

miejscowość i data    podpis Klienta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POUCZENIE 

o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy 

zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość 

 

Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w terminie 14 dni bez 

podawania jakiejkolwiek przyczyny, a po upływie tego terminu prawo do odstąpienia od umowy wygasa. 

Do zachowania powyższego terminu do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą 

wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.  

Informację o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia (np. 

wysłanego pocztą) Konsument przesyła na adres siedziby Usługodawcy: Axelo Business Services Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, 35-315 Rzeszów al. Tadeusza Rejtana 20.  

W celu odstąpienia od umowy Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który jest załącznikiem 

do Regulaminu świadczenia usług, jednak nie jest to obowiązkowe.  

W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności 

niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym został on poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa 

odstąpienia od niniejszej umowy przez Konsumenta.  

Zwrot płatności dokonywany jest w sposób określony w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wybrany przez Konsumenta. 

Konsument nie ponosi opłat w związku ze zwrotem pieniędzy.  

Jeżeli przed zawarciem umowy Konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od 

umowy, Usługodawca będzie uprawniony do żądania od Konsumenta zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń 

spełnionych do chwili, w której Konsument poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od umowy. 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z niniejszym pouczeniem. 

 

______________________________________ 

data i podpis Konsumenta 

 

 

 


