
 
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 
– Ja/My(*) __________________________________________________________________ 
niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od Umowy o Świadczenie 
Usług (rodzaj Usługi i numer zamówienia): 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
– Data zawarcia Umowy  Świadczenie Usług: 
___________________________________________________________________________ 
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)_________________ _____________________________ 
– Adres konsumenta(-ów)______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 
___________________________________________________________________________ 
– Data__________________ 
 
(*) Niepotrzebne skreślić 
  



INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
1. Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego może odstąpić 

od Umowy o Świadczenie Usług niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez 
ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. 

2. Termin do odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług wygasa po upływie 14 dni od 
dnia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług.  

3. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług może zostać zrealizowane 
przez Klienta poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu, pocztą na 
adres Sklepu: Agata Ziemniewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą 
"AZAT Studio"; ul. Strumykowa 40/30; 03-138 Warszawa lub drogą mailową na adres: 
azatalexandertechniquestudio@gmail.com. 

4. Sklep zobowiązany jest drogą mailową przesłać Klientowi potwierdzenie otrzymania 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na 
prezentowanym wzorze formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania 
terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług. Sklep zwraca wszystkie 
otrzymane od Klienta płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 
dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa 
odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług. Zwrot płatności zostanie dokonany przy 
użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej 
transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku 
Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

1. Prawo odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług nie przysługuje w odniesieniu do 
Umowy o Świadczenie Usług, jeżeli przed rozpoczęciem przez Usługodawcę realizowania 
Usługi, Konsument został poinformowany, że po spełnieniu Usługi przez Usługodawcę 
traci uprawnienie do odstąpienia od Umowy, a Konsument wyraził uprzednią zgodę na 
rozpoczęcie realizowania Usługi przez Usługodawcę oraz Usługodawca wykonał w pełni 
Usługę. 
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