
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD 

UMOWY (dotyczy wyłącznie uczestnika będącego konsumentem) 

 

I.  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie maksymalnie do 30 dni 

przed  terminem szkolenia., bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

II. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od terminu szkolenia. 

III. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas \o 

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

przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). 

IV. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to 

obowiązkowe.  

V.  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 niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od 

Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 30 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.  

 

 

VI. Nie macie Państwo prawa odstąpić od umowy, jeżeli zażądaliście wykonania usługi 

(stawiliście się na kurs lub wzięliście w nim udział/mieliście możliwość wzięcia w nim udziału) 

przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo wówczas całą kwotę 

za spełnione świadczenie (a jeżeli kwotę tę już uiściliście, nie będziecie mieli Państwo prawa 

żądać zwrotu tej kwoty jeśli złożycie Państwo oświadczenie odstąpieniu pomimo braku 

uprawnienia do jego złożenia). 

 

 

 

 

 



WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

 

 

 

Do: 

Rehaintegro Paweł Tota 

ul. Macieja Palacza 111B/12 

60-273 Poznań 

NIP: 715-171-08-55, REGON: 302191963 

adres e –mail: biurorehaintegro@gmail.com. 

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy 

o świadczenie usług szkoleniowych …………….…………..(wpisać nazwę kursu i datę 

kursu). 

– Data zawarcia umowy………………………… (proszę wpisać datę otrzymania 

potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu) 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)…………………………………………………….. 

– Adres konsumenta(-ów)……………………………………………………………….. 

 

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej). 

………………………… 

 

Data……………………… 

 

*Niepotrzebne skreślić 


